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ψ ΟΥΙαρ νοι Β. 6. ΤΘΌΌΠΟΙ ἴῃ Τιοἱρσὶς παπᾶ ΒΟΥ]. 

γογίγῆσο ππᾶ Απΐβίσο. δου Η. ὕβομου. [Ὁ α. 2869 85. 67. 8. 1901. 
561. “( ὅ.---, ἴὰ Ἰοϊησαπα ρΘ 0. «Μ' 6. -- εὐ νο τος 

ΑἸ ἄδθῃ ποσοῦ πἰομὲ γοσδϑθη ]ομίθη ΚΙ μθσθ ΘΟΒΥ θα ΤΒΘΏ ΥΒ δὲ Πῖου δηθ Αὐ-΄. 
ὙΒῺ1 σορ ψοχίσχδροη πᾶ Αὐδβϑέζθη συαβδιητηοηροβοίζίι, αἴθ ΣᾺΣ οἱθθῃ ποϊΐθα Τωϑβοσκτσοίε. 
Βοδέμιησαῦ βίη. 816. βό] θὰ ἄθμθη, ἄϊθ ἐὰν ροβοι ΠΟ ὴ6 ὙἸΒΒΘΗΒΟΒ Δ Υ ογβίδη απ πᾶς 
ἜΡΙΣ Θ τα ΒΔΌΘα, ἱμΒὈΘΒο  ἄθσο ἈΡῸΣ προ ῬΏΣΟΙοσοα ΑἸσοσαηρ υηᾶ Ἐσμοθαηρ Ὀσϊησο.. 
παπᾶ ἸΏπο οἵη ΒΙ1ὰ ροῦθῃ νόρ ἄοσ ΗἨδηθ υπὰ νοΐ ἀθσ ὙΠ} ΒΒΘ ΟΜ ΠΣ Οἤ θη Ζί616 ἄΐοθθα 
ρτόβο ἀδίηρορδηροπθα Νοϊβέοσε ἀπ ἀΐθβοσ ῬΏΠΟΙορίθο, Ὥθῃ ΤημδΙῦ Ὀϊᾶθη αἴ ΑΒ- 
Βαπάϊσηρσοα: ῬΆΪΙΟΙορΙΘ ἀπμᾶ (ΘβοβΙ σ θν ββθηϑομαῦι, ΜυΠοΙορίθ, Οτραιϊβδίζου ἀοΥ  ββρα- 
ΒΟ Π]ΘΉΘη, Αὐροὶί, ΡΘΥ νουρ] οἱ ομοπ ἄρ διέίθη- ἀπᾶ ΒΘΟΒ ΒρΒΟΒΙ οὨίο, αοθατέ ἀπ Κίηδηοῖξ, 
ΟἸεὶβε; Ῥοϊαρία, ἄΐθ Ῥϑσὶθ (8)ὰβ ἄογ Οδβομίοῃΐο οἷο Β]468). 418. Απϑηρ Βοϊροξάρε 15ὲ 
ἅϊο Νον6116 .,)16 ἘΙαοἐ νῸΥ ἄθη Ὑγαῖρο, ἀϊθ 8185 Βρδσθοίϊπηρ ΘΙἴΠΟΣΓ 8] ΤΊ ΠΟ Ὦ θα 
Τιοροιᾶθ βἴσ προ υσοι ΒΟ ΪΟΒί. ' 

αταπανγβ ἄογ Οἰδβομίοίο ἄν ΚΙ ΑΒ 51 566 ῬΆΣ]Ο]Ο56. δου ΡῬτοΐ. Ὦσ.. 
Α. αυᾶάδιαδη. [1 ἃ. 294 5.1 ρτ. 8. 1907 σϑῃ. μα 4.80, ἴῃ Πμοϊη- 
ψαπα ρο. μά ὅ.30. 

Ὁ ϊ6565 Κοιηρθῃάϊζαχη δῦ οἷπο νόον ααρϑαγθοιοίβ πᾷ θϑαθαξοηα ουνγοϊζοσίθ Αὐβρθἣθ 
σου ἄθθ ὙΘΥΓΆΒΘΟΒ ΟἸἐΠη685 ΟΥ̓ ἴπ6 ΗϊείοΟΥΥ ΟΥ̓ ῬΒΙΟΙΟΡῪ (Ὁ. Αὐῇ. 1902. ἩἨδαρίζννθοκ ὧδ 
'ΒΌΟΙ65 ἰδ, 415 ᾶδοιηθκαγα Τὰν Τὐπὶνουβι θυ ου θα βοὴ χὰ αϊθῃθη; ἄοο ἀϊτῖίθ 65 5108 
ὨΔΟΙὺ ΤΙ ΠΔΘΥ Ζατα οι βίβεπ ἀβατη ΘΙ ΘΏ]ΘΗ. " 

Τὰ ϑηρο ΒΔ χηθα ἀπ ἀθΘΥΒΙ ΒΈΠΙΟμοΣ ἘΌστα σὶοῦ ἄδθ ΒΌΆΘΒ δ ἄθῃ οἰ] οι θπᾶδα, 
ΑΒΟΒΗΪ ἴθ ΡΟΣ ΒΟΥ ἀπ ἘΠπίοιαπρ ἄθσ ῬΆΪΟΙΟρίθ, βονὶθ ἄρ νϑυβομίϑάθμθη ΒΘ- 
ϑηδ]πηρσθιμθίποᾶθη οἴη {ΠΟΥ ΊΪΟΚ ἌΡΟΥ αἰθ Ὀραάθαϊοηάδίθα Ψοχίσοίοσ ἄθσ ΑἸ οτζαταβ-, 
ὙΓΙ5ΒΟΙΒΟΙΘΕ ἀπᾶᾷ ἰῆτοχ Ὁ ΟΥΚα ποῦϑὲ τοὶ σα] εῖσου, ΔΡΌΟΣΥ βοσρίδ]!ρ σοι ομέοίθη Τιϊέθγαΐασς 
δΔυρδΌθη. 885 ΒΘ ἈΠῸ ἴθ Ὁἰσκ σθαι Βοαδγηῖϊθ 80, ἀὰ οἷπμθ ἀδβ ὕ('ϑ23 (ο]οὲ 
πτηδαβεθηᾶῖο. ΠΑΥβέθ πη θ᾽ ἀεβομίομέθ ἀοΥὨἃ ΚΙ] ΒΒΣβοθη ῬΏΛΙΟΙοσΙΘ Ροσμδαρ ΠΟΟΘῚ Ὡΐομε 
νουβαηᾶοῃ 158. 

Αὐγὴ ἀον ρ δ ομίβομοη ΜοίσΚ. οι Ῥχγοῖ. σχσ. Ρ. Μ δϑαῦθυαυ. [18 
Ποαΐβομο ρουβοίχε νοῦ ἢν Βτ. Ῥίον. [ΧΙ] ἃ. 248 5.] 8. 1901. 
φ-- . . . 

68. μέ. 4.40, ἴῃ Το γαπμα σϑΌ. ο“ ὅ.-- 

1)ὲὲ γοχϊϊθρομᾶς ΡΥ ΤᾺὨτΡ βοξοσὶ ἰ. τηράϊὰβ το πᾶ οὐκίᾶσίε Ῥσϑκίβο δὰ ἀοχ 
ἩἨδηᾶ ρμϑβομϊοκὺ δυθσονδηϊῦοσ ΒΈ6116 ἄδβ δ ευβιθαβ πᾶ ἄθῃ οτα- πα Βύσορ ΘμΌ88Ὸ, νομαὶ 
Τιοϊομξοσθη Ζατῃ ΞΟ οσθ ξοσιβοτοιοπα, ἀδιῖῦ 8 ῸΟἢ ἀρὺ ΑΒΔ ΘΟΥ 510.) ἸΘΙΟΒΙΘΥ ἴῃ ὧδε 
ΒΟΒμπΊεσρο αθοίοῦ οἰπματροϊζθαι Καθ. 916 ποίνη ρθη ἐμβθουθιϊβοῦθη ΑΒΕ στ σθ βεπᾶ 
ΚΙΌΣ ἀπ νουϑίβη]ΐϊοῃ, ἀΟΌΘῚ ΟΟΥ ὙΘΥἕΆΒΒΟΣ ρΈΒΟΒΙΟκε δονῆροηα δὰ αἴθ ΤΠ ΘΟοΥ θη. θὲ 
ΑἸέθα σατάοκροπί. Ὁϊ6 ἄδ8 ὍΕΣΚ δαβΖζεϊομπ θη ᾶθ βδοΒ] θη Καχζο πᾶ ΚΊΔτοῖῦ 11 βθη 68 
ΨΟΥ ΔΠο δ Βομοηβ σέ ουβομοίηδθη, ἄρῃ ΑὈΤΙΒ ἴὰ ἀθιτβοθοῦ ΞΡΥΔΟΩΏ6. τνοϊΐοσου ἘΚ γοΐεοα 

τασδηρσ ἢ. Ζὰ τοῦθ. ᾿ 

γοΥΘ ἢ. ορίβοιο Το. ψοη ΠΟΙ. Ηθίμτο. {ΠῚ ἃ. 487 5.1 ρτ. 8. 
1908. σθῃ. “αὶ 12.---, ἴῃ ἨδΙ ἔτδης ρ6Ὁ. «κα 14. -- 

ἰδί 65. ζσΘβΟ ΘΗ... . «0. Ὧ85 Βυοὶ ἰδῦ, βοϑῖῦ 10} ἀΐϊθ Τιϊϊογαίασ Κϑητπιθ, ἄδβ Βθϑίθ, 88." 
Ὀίβμοσ ἅρου ΨΘΥΘΙΪ ρσοθοβυίθοθα οσᾶθη ἰδὲ. ἘΠ᾿ μὲ δΌ6᾽ δΌΘἢ Δ] σϑιιθίηθ Βοαάθαϊιηρ 418... 
ἀπτο σοί ηγίθα Βοίβρίθὶ ἄθσ ἀπδῖγεο ὑπ ΙΒΒΘΒΟΒ  Π] ομθη ΝΥ ἀτάϊρσαπρ οἴμθβ θὲ συ βΘῺ " 
{οΥ ΤΊΒ Ομ 6 ἘΠΒΌΝΘΙΚΘ “ ως (Ἐ ΤθῸ ἱ, ἃ. Θοπίθομϑη Γἀξοσαϊπγζέρ. “πὶ 



ΨΟΥαΡρ νοὴ Β. 6. ΤΌΠΟΙ ἴῃ ΘΙ χὶρ υπα ΒοιΊϊη. 

Ὠΐθ6 πρι]οπίβομο Καὶ ασ. Πατροβύθ ῦ σοὶ Εσιδε Βαυτηροωτγίθη, ΕὟὙΘ ἢ αὶ 
Ῥοϊᾶπᾶ, Εϊοβοτγα Ὑ ἀρῸ 67. 2. Δυῆαρο. Μὶιὺὺ 1 ξατθῖσοα [ΓΑ Γ6]π, 
8. Κατίθῃ ἀπά σοσθὴ 400 ΑΡὈι]ἀθηρσθη τὰ Τοχὺ πὰ δα 2 ΠΟΡΡϑοὶ- 
ἰαΐθιη. [Χ ἃ. 491 5.1 στ. 8. 1901, σοι. οἱ 10.--, ἴὰ μονα 
56Ὀ. οἱ 12.--- 

Ὥδπι Βοαδ ΙΒ ὩΔΟὮ Οἱ 6Γ' ΖΒϑτηση θη 4.55 ᾶθῃ ὈΑΥβ ΘΙ ὰὩρ ἀθσ στ ΘΟ βοθθα ἀπα (π 
δἴπθα συυθίζθα, ἴῃ οτθοτοέξαηρ ὈΘῆ πΠἸσἤθ Βδη 46) δὲ τσ βοθῃ Κα]ίασ ἴῃ ΘΙ ΓΘ ΘΙ 
Τχπρΐδηρο, 8416 516 ὈΙΒΉΘΥ γου]θρέ, 5011 ἀϊθ8  οσκ Βδοβηνσσ ἔγασθι. 16 ὙΘΥἕΆσβϑυ, αἷθ 
Ξϑτα ΠΟΘ ἵστη ῬΥΑκΚυϊβοθ ΒΟΒα]αοηδῦ βίθθη, Ὠᾶθθυι 65 8185 ἴῆσχο ΑὐΣσλθθ δροβοῆθη, α19 
σοπίομοεῖθη Ετσσοθηΐδθο ἅἄθτ ὩΘΌΘΥΘΙΩ ΒΟΙΒΟΒ ΒΟ ἴπ ΘίθοΥ ἔν 16 ἀφ 686- 
Ὀϊ ἀθέθπ ἢ ΒΙση θη ἀπ ἸΘΘΌΔΣΘυ ΕΟ ἀΔΥΖΌΡΙΘΕΘ, ὈΠΙΘΥ Ὀϑδομάθσοσ Β6- 
τἀοκδίομερστηρ ἀ6Υ Βα Τα ἀῃᾶ ἀδΥ ἘΥΘΘΌΣἾδεΘ Ὧδε ΤΠηξοσσι οί 1. ἄθπ ΟΡΘΥΚΊΙΔΒ561 
ὌΠΒΘΙΘΥ πόμοσθα ΒΟΒαΪΘα. Ὄθυηλ ΘΘΒΟΒΥΊΘθοπθα οτί ὑσιδὺ ουράμισθηα ἀπᾶ Ὑγϑι σά τοτι 
οἷαι τοὶ ΟΠ] ρον ΒΒ] ΘΙ ΒΟ Ἶ ὰ Ὁ ΟΚ ΖῈῸΣ 56 ῖῖθ, ΔΘΣ τα 50 ΨΘΤΗ͂ΡΟΥ δ θα ἀ ΣΤ, 16 ἸΘ Ὀουη ἄϊσθτ 
βοεδᾶθ ἄδ8 Κυϊξασίθθθη ὅἀθ5 ΑἸ οΥθατηΒ ὯῺΞ ἀπχο βϑῖηθ ΘΙ ΚΙΠΒΙΘΥ ὙΘΥΘΗΒΟΒΔΏΙΙΟΙ αἰτά 

0 Επὰ ΒῈΘΝ, Ὧδ885, Ὁ1ὴ)6 στ ΘΙ βϑυ οὶ Ζὰ Ῥτϑῃΐθῃ, 416 Ὁ ΒΟ  Π]ἸΟ 6 ΓΛ  σὶ Θἢ 
ΔῸΣ ΨΟΥΖΆΒΒΘΣῚ Ῥοχθαρ. Τῦροσϑιὶ βἰηᾷ δοῃ. ὈΘῚ ΟΕΥ ΒΟΒΔυ]σΩρ ΔΌΣ Καηβὲ τῦ16 ΟΟΥ 68 
ΘΟΙ ΣΙ ςΓὰχ 5. πα ΕΝ ῬοΟΙ  ἴβορθι Ὁ συ 8] 1556, 16 πθαθβίθη Ἐππᾶθ Εἰ σομμθηα θοτ ΟΕ ΒΙ μερί, 
1016 1)λανβίθπηρ 150 τηθῖθ ΚΗΔΡΌ, ΔΌΘΥ ΠΑΊΣ ΘΙΘΗ, νου 1160 πα ρΟΙΆΠΙΡ. ΤΊΘΕΙ ΟΣ 
ἰδ. σἹϑιοῖ ΔΟΥ ΚΌΥΖΘ ΑΌΘΟΒΗ ΡΘΣ ΞΡυϑομ δ πα Πρ] ρον ἴῃ θυ ἘΠῈἸοι παρ. ΟΖ ΤΘΙΒ6Τ- 
ΔΗ βοβοίην τ α16 ΒοΒαμα]υπσ ἄθν Ἀατδὲ. Νίσρομυ 8. Ὀ]οβ6 Ἐραάθηβαστθα, βϑιύθα ΤΠχύθ 8, 
α16 Τὰχ ἄθῃ ΤΘΕΟΥ ἐπ ἀοΥ ΤῸ ΒΟ ΘΡΘ, Μ6Ὶ τὰ ἀϊθ ΑἸδομαπαλσθη ἔθη. ὙΚ8ΔΒ Ζὰ 
ϑαρβθη ἰδὲ, ΙΓ ταθῖδὲ δὰ ραΐ σου] 6. ΒΘίβρΊθ16. δησοκηῦρι, ΝΟΡΘΩ θὲ δα βου] 66- 
5ΟΒΙΟμΘ. ἀοΥ Καπϑὲ Κοτησγηῦ ΔΈΟΙ αἷἰθ ΕΠ ΘΚ Ζὰ σο θη ΠΟ, 1) 45 βύδϑ:  οῖῦθ 
ΤΠ Ρθν, οθομ θυ πὶ Αἰπθῃ, πὶσα ἴῃ 8116 βοίηθε Βοίδ σα ρΘη ΔΗΒΟΏΔΆΙΠΘΗ ἀπα ἄσοῃ πιοβὲ 
Ζιὶ ΔΌΒΕΔΒΥΠ ΟῚ γουροῦ σέ. ὙΘΥΡΊΟΙΟ6. τοῦ βρϑτογθη Ὑ ΘΥ ΒΔΙ 1556}. ΟΣ] σέο τ Οὐ᾽ ἀΔ85 8ὁ:- 
αἰδηάπίρ. 16. Βομη] ἄθταηρς 465 σοίβεισου ΤΠ ΘΡΘῺ5 θοῦ Ῥοβοηᾶουϑ α16 σον ΔΈ ΘΥΘθα Ῥοεβῦι- 
Πομκοιέθα μόσνοῦ, Ῥορη σε 510} ΔΡΘΣ Ὡἱομ  τοΐϊ Ὀ]οβθ Τ ίβδοθῃ αηα {Πτέθλ]θχι, ΒΟΘ ΘΓ 
ΓΛΏτε, βουσϑῖῦ ὑπ ]]6ἢ, δ ΒΤΌΡΘΙ 8 οὔστ ρὶδὲ ΤῊ Δ] Βδηρσαῦθη ΟΟΥ ΡΟΥΘ οτίθη Ὁ ΘΓ ΚΘ, 
ἀἷθ ΔΈΟΙ ἄθτῃ τὴ ΟΘΥ στὶθο βοὴ Τιϊοσϑίασ ΠΡΟ Κϑηηΐθη ΓΘΒΟΥ οἷα ουβίαπ 15. ΤΟΥ α1ὰ 
Βραθαΐίασι ἄἴσβοσ (ϑἰβίθβῃ δ᾽ θη ὀσδῆϊμοσ." (Θσρσοῦθῃ πα ΤΟ τσϑμ6.: 

(πεγακίογ κῦρο Δ ἀ6 γ᾽ ἀπ Κι Γἰζογαίαν. ὕόου Ρτοῦ. Ὦγν, Ε ἃ. 5 ν ατές. 
ΕΠ Ὑογίχᾶρα: 1. Ηρβιοά υμὰ Ῥιπάδαγ: 2. ΤΒακταΙά68 τππα Εασὶριάθε; 
5. Βοκταίθβ πα Ρ]αΐο; 4. ῬΟΙγΌΙΟΒ απ Ῥοξαιἀομίοβ; ὅ. ΟἸοθτο. 2. Αυῇ, 
ΕΥ1 ἃ. 19ὅ 5.1 στ. 8. 1906. σξῇ, οκ 3.---, ἴθ Πϑιηνγαηα σοϑίν. μὰ 3. 60. 

9 Ὠῖο Ψογίσᾶρθ δηξμδ]ίου υϑυτηᾶρθ ΘΙΏΘΥ ρΚ8:2Ζ Προ ΟΠ] σΠθη Ἐῤηβίσμξ ἴπ ἀδ8 
διδδίβ- ἀπ (ἰοἰβίθϑιθθθα ἄοσ ατίθομιθυη, νϑετηῦρσθ δἴπον βϑο οι ἘΘΙ ΓΙ ρΡΚοΙῦ ἴῃ ἀδτ 

Τηαϊοσρσθίβδειου, π16 δἷθ θα Βυτκματᾶς Ὀθβϑβεθῃ δέ, ἈἸΒ ΟΣ ΒΟΠ-ῬΒΥ ΟΠΟ]ΟΡΊΒοΟ 6. ΔΊ ΨΞΘΕ 
νοὰ στοβοιη Ηρϑὶζ ἀπᾷ βδθ] θη τ οἶβα ρσούϑάθχζα ΘΥΒΒΌΘΠΘΣ ὙΥ Ἰσκαπρ.... 16 Ὑ ΘΥΙΘΥ] Πα πΡ', 
ἄϊο Βομινασίς δὰ ἄϊθβθ Ὑ οἶβο βαίποι (βίδα σὰ σοθθη τουβίθ μέ, ἰδὲ τὰ. ὟΥ. ὈΙβῆθσ ϊῸΗΐ 
ουσϑίςῃί, ἀπ ἀΐθ σεαβηηβοοχα ΚΥΘΕ ΒΟΙΏΘΥ ΘΡΥΔΟμΘ ἐστ ἀλοδὶ 50 ἔτγϑὶ, ἀπροβασῃΐ 
πα οἰπέβδοη ἀδμοῦ, ἀδβ τὰᾶπ οὐε Καύτη Ὁ6 18, ΟὟ ἀ16 ογημβίθ δομόηποιξ ὅὯ65 Δ ΌΒΟΤΘΕΚΒ σαθτ 
16 Τίοερ 4685 σϑάβδη κου Ὠὔ,ΘΙΘ Βοναπάογαιν νοσάϊοηῦ. .. 

( ΔΒΥΘβοσίομε ἌΡοΧ 588 Βόμποσο ΒΟ οβθα. 1903.) 

Οφβομίοιίο ἀθρΡ Β6]]Θη δ βόπθη ΖΘ ΔΙ γ8. Ὑορ 9108 Καργού. 
1, Βαπᾶ: 6 Θτυμάϊοσθηρ ἀ68 Ἠδ)]θηΐβιπαθ, [Σ τ. 488 3.] στ. 8. 1901. 
σθῃ. οἱ 12. -- ἴῃ ΗδΙίγϑης σοῦ. οἱζ 13.-- 

» Καρογεῖ σὲ αἰσρσθηᾶβ οἴποσ Ομ οί ρκοιῦ δὰ8 ἄθτα  οσθ, πλβι Ἀ ρ Βαὶ ΟΥ̓ ΥΟΥΙ͂ 
ΒοΙποΣ Ἐπιβδομοίάυσην βίοιβ 16 ΜόρΊΙοηκΚοίΐοα οσπτόοροα. ΔΒ 86 ὍΟΥΕ σἴϑηξ δυβοσοὶξ 
ἰδὲ, τοῖχι τ δὰ ἀθυξιομδέοι. βοῖπ ΜΙ βμδἰῖθη, ἘΠ. 1δξ οἷβι σούβτ! οηοθ Θϑοϊοὲ, ἀ16 ὅ6- 
ΒΟΒοΒίθ ΑἸοχαπάθσβ, τὸ ρου Ἰοομὲ Ζοῖσθη ΚΑΒ, 248 ΟΥ πἷομπὲ Κϑδηπ; τὸ ἄθηη ΔΙαΐθ 6 Γ᾽ 
Φυροπα ἰϑὲ ϑογϑὺ δὰ 61688. Αὐΐρσαθα σορᾶπσοι, τὰ 18 6Λ6ἋἹ ΚΥυϑῆ ΟΣ ἈΓΔΗΤΘΞΊΔΩΤΘ 516 σὰ 
Ιόβθρῃῃ. Ὥβ8δ8 ὕτ61}] ὌΡΟΣ οἷ σε, ἄἀβδ νὐ]Π}[ἐἕἔἐρο αὶ βυβγοίξοη Ἰκὄόπσιοσι, ἀδσῖ ϑἷηθη ΒΟΒ ΘΒ 
Μαβείθ δηΐορθῃ, 8Β6ΥΓ αἴθθο Οβοβίσμίθ ΑἸοχαμάᾶρθυβ τ λτιβομύ δΌοη α16 Τω656 1 πΙσΑῦ, ἀ18 
ψί6] οσπναχίθη: ἴὰ ἘὈσβοσπρ ἀπἃ ΠΑΣΒΙΘΠ ΩΡ, ὭΒΟΣ ἘΌΤΤα τιμᾶ πη 8}0 ἰδέ 516 ἀϊθ 86- 
ἀθϑαϊθπᾶείο, ἀϊο ἀυτομαϑομέθείθ 561} Φ. α. Ὁ τόνβθα." {τον Ζοα δ ἱαίξ. 1908. ΝΥ. 81. 



ΡΕΒΟΟΘΙῚ ὈΙΑΌΘΘΗΙ 

ΙΝ ῬΙΙΑΤΟΝΙΚ ΒΕΝ ΡΥΒΙΙΟΑΝ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙ 

ἘΘΌΓΙΟΙΤ 

συν Ν» ΚΒΟΊΙ. 

γῸ 

Ξὲ 

ΠΙΡΒΙΑΙ͂ 
ΙΝ ΔΕΘΙΒΥ͂Β Β. α. ΤΕΥΒΝΕΒΙ 

ΜΌΟΟΟΧΟΙΣ 



ὩΙΡΞΕΙΑῚῊ: ΤΥΡΙΒ ΒΒ. α. ΤΕ ΥΒΝΈΒΙ. 



ΒΕΗΕΑΝΟΙΒΟΟ ΒΚΥΤΒΟΗ 





ΡΥΪΟΥῚ παϊο ῬΥΟΟΙῚ γο] 11 θῶ ΟΠ πο, απ86 ᾿πϑπηῦ 
ἴῃ Οοοὐὔϊοθ ΕἸ]ογθαὐη0. ρθῶ; ϑῦθ0ὺ αα86 ῬΙΌΟΘΙΏΙ ΙΟ060 
φυϑοιαιύύθια: ὈΪατα ΔἸ ΟῚ ὈΥΘΘΙΔΡΟΥ. 

Οοτητηθη δ ϊοη 85 ρα δα ῬΊ]αύοΒ. Υϑὴὰ ῬᾺὈ]ΙΟδΤη ῬΘΥ- 
ἰϊποηύοθ πὶ ἀπὸ οχύϑηὐ οοαϊοθ βογιρύο 8860. ΙΧ ---Χ, οΟἸἸγα 
Δ ΠΟΙ ΔΥΘΙῸ 15 ἀπδ5 ρᾶΙίθβ αἸσουηρίο, ααδυθχη δ] οτϑ 
ΠΌΠΟ οϑὺ π᾿ ὈΙΒΙΠΙοίμποου Τιϑατοπύίθπα (οοὔοχ ΟΧΧᾺΑΧ 9), 
αἰΐογα οχ ϑϑ!νιδίοσασα Π1ΌΥ15 ὑγϑηβὺ πῃ ΟΟΙ ΙΏΠΘΠ865 οὗ ΟΧ 
Η18. ἴῃ γαίίοδμοβ (γ ἴϊο. 2197). ΕΓ μᾶθὸ ααϊᾶθπι ἀϊαᾳ 6- 
Ἰιδαϊῦ; 118 σϑῦο ααϑιηααϑηι ΡΟ ὉΪὰ5 απδύθαου βαθοα]α δᾶ 
ΟἸΩΠΙ ΙῚ 88 ΘΧροβιύα ἔα], ὑϑιηθη ἃ ΠΘΙΩΪπ6 [616 8]1α 00 
οατα ἔγαούα δαμί 18, ο5ὑ. 7) Οὕδθ ϑηΐπι 8018. ῥγοα!ῦ 6 1010 
ῬΥΪΟΙῚΒ ρδυῦϊθ, ΒΒΒΙ]ΘΘΗΒῚ5 8ππὶ 1ὅ84 8, Οαὐγηϑθο ρα ]1οαὗδ, 
ἼΟΠ ΟΧ ἰρ80 βαπχι!ὺ Τιϑαγθηίίαπο, 564 ὃχσ ϑρορύϑρῃο Οχο- 
ΠΙθηδὶ (6ΟΠΘΡῚ ΘοΙρουὶ5 ΟἸὨγϑυ 99. οματῦ. 8860. ΧΥ) "); 
δγομοῦυραση ᾿πϑροχούαπῦ ΠΟΠΠΒΌΠΙ, 8564. γϑτίαθ ᾿ἰθούϊου θϑ 
ΠΘΙΩΟ ΘΧοοιοδιὺ δηΐθ ΡΙιύγατη (Απα]θούδ, βϑογ οὖ οἰδβϑίο Υ. 
Βοιαδθ 1888 ρει. Π ρῃ. 1917---264), 6 οαΐαθ ἀΠΠσϑη δ, 
ργϑοϑύαν ὕϑοθυθ. 

Οοπὗα!! Ἰρτύυν Τιϑαγοηθδηθαγη αὐαιϑι Ῥούαὶ α1]ΠΠ1ρ ΘΗ 5511 6 
8118 1891 οὐ 1895 ρϑαοοϑαθθ Ἰοθοβ ἄθηπο ΘΧΘΙΏΪΠΘΥΙ 
8. 1890 (48 ὑπὸ ἃ τὴ8 τορϑύτιβ Ν. Β'ϑϑύδ ϑιηϊοῦβ ΘΟΤΩΙὔΘΙ 
τ βροπα 1). Οοᾶοχ δῦ τῃθι δ ο6 8 ΤΟ]]ΟΥΠι ΒΟΥ ΟΥΌΙΩ 

1) Ἑχοῖρίο γνοϊθαύπθτη ἤοβθ, ααἱ ἱπαϊοθια οδρϊύατῃ οαταϊῦ 
ἴῃ Ἠθυτηθθ νο]. ΠῚ 96 86ᾳ. 

2) ατγηϑθαβ ἴῃ οριϑύυϊῳ ἀδαϊοοίοτίῳ Καὶ. ΜΙ Υὑ 15. ἃ. 1ὅ84 
βογιρύω δὰ 90. Μουπ Τοτηϑο Β]τπατὴ ὑθδίύαθαν οΟαΊοθτα 856. 80- 
ΟΘΌΙΪΒΒ6 ΘῆΠ0 1581 8 20. ΟἸαϊτησηαᾶο; δατη γογῸὺ δθη0 ἸΡΒΌΤΩ 
οοαϊοθχη 8ΏΠ0Ὸ 1521 ΘΙ15586 ἃ ΟὉΙ οἶχοι Οὐόοϊηΐ ὨουθαιθαΒ ἡϑυγαῦ 
Οὐχ οἶδ]. ΠΟ 88ὅ. 



ΥΙ ΡΒΑΒΒΑΤΙΟ 

1641) ὁπ. 27:18 βᾶθ0.]0 ΠΟΠΟ Ὑ6] ἀθοίτηο ᾿πθαπὺθ ΒΌΤΙΩΙΩΒ, 
ΘΤα ΟΌΥδ Βουρύαβ 80 δοᾶθιηι Βοιιῖηθ, 4] θχϑγῶνιὺ Μ8Υ- 
οἴδππιι 246 Πϑιμδβοῖῖ, Ῥαχιβίπασα 1807 ΡΙδίοπὶβ (Α) 
Ῥαϊαϊίπατη 898 ρϑιδδοχορυθρμούθσι (8111 οἰῆτιηο ἄθ Ρᾶ- 
γιβῖπο 1962 ΜδχΙΩιΙ ΤΎΤΙ οὐ ΑἸΌ1Πη1, ἄθ αὰο οἵ, θα ΘΌΠΘΥΆΙΩ, 
ἴπ ῥτϑϑῖ. ΤᾺ Θορμγαβί ρ. 11). ἘΠῚ ΠΙΡυδυῖαβ αὐἱᾶθηη π1}1] 
ΠΙΒῚ 6Χ 8Θι μού 1 τηϑίβο}15 θοιῦ τοϊητιβοῖ]δ8 πΘα 6 80- 
οοπὐαβ ῬΟΠΘΗΒ πραῸὰ0 βρ,Ιῦα5; αὔθιη ΘΧΟΘΡΙῦ ΥΘΥΊΒΟΥ ΠΟΠ 
τηοᾶο Βοβ δάάθῃηβ, θα ἰούσῃ ᾿Ἰργατα 8οσυγα. 55:16. ΟἼΤΩ. 
ΘιΌμοῦγρο ΘΟΠΘΥΘ 5. τηθπαάϑαθ οὐηπῖδ, ἴθσθ [ο!]θηβ. Α11- 
ααϑηΐο Ῥοϑὺ, βϑθοι]ο ἔογύαϑϑθ ΧῚ γ6] ΧΙ, βαρογυθῃῖῦ 001- 
τϑοῦου, 6αἋἹ ραχύϊπη οσ 8]ΐθσο οοαϊοθ ρϑυθη 580 Μαχίθ 
δα ρϑαοα ᾿τατηαύανιῦ. Νϑητιβ ὙΘΟΘΙΒ 1Π ῬΓΊΠΪΒ ῬΟΟΙ551- 
Τα [01115 σταβδαῖΐδ, δῦ, ἄστὰ ἀποίμβ ϑυϑηϊαοβ' γϑϑυϊ το 9 
βύπαοι. Ἠδυίϊβουθια ἴῃ δᾶαπούοίομθ ἀἰβθΧὶ βῖστο τα", 60Υ- 
γτϑοΐογοιη τοῦ. Αὐἰαὰθ 1ΠΠ1π|8 51 ΟἸΏΠ65 ἰπαϊοαββοιὰ τηαύα(ϊο- 
Π65, ΠῸΡῚΒ. 1ΠΗῆπ1018 ἀρρϑιϑίσμη ΟὈΡΌΊΒΒΘΙη ; 1ΠΟγ6610116. ΘΗ]1Ὶ 
οϑὺ ἀϊοία, απούϊοηβ Ἰούδϑοιβηηοβ οὖ 8118 1ἃΔ σϑηὰβ υἱῦϊδ, 

 ραδία!ογιῦ, ρταθίοσγασϑιῃ αὐοᾶ 618 0018, ὍΌῚ 1ᾶθηα αἰτίαϑ- 
αὯ δὐγϑιμθηθὶ ΟΟΙΟΥ οδύὺ, ἰύου ἃ δ᾽ύθυο υἱχ αἰβυησαϊ᾽αν. 
ἘΠῸ 51 γοϊυϊββθιη, 5116 ΠΟ ἄϑιηποὸ οὐϊϑηι ΤΆΤΊΟΥΘΙη 6108 
τη Π]ΟΠΘτὴ. ᾿πΠΊΙΟΘΘΥΘ ροΐθγϑιμ; 566. αὖ1160 ἀπχὶ ἰοούογοιῃ βαὃ- 
1π46. ϑθχηομθεθ οἰ αϑηηοα! Βοταΐπθιη δα ὁοαϊοθη οΟμἤοΙθπ- 
ἄστη δια ῬϑΆ] Τὴ ΟΟὨ 1880. [1 ΠΠΠΙὴ ΙΏΟΠ60 ΘΊΠΏ, 
πΡΙοα πα ῸΘ ΒΙπρθ 85 Πὐΐογαβ δαὺ ἰού γὙουρ8. ογαβοσαῦ, α1- 
Ὀσ5 π|}1] βαρύ ποπαάστῃ ογαῦ, δρϑύϊατη σϑοσθπι ΘΧΡΙΘΒ56 

1) Νυτηργϑηίυν 106, γϑᾶ 1177 15 οχίδὺ, 4 οχθῃΐηο αἀδθϑύ, 
1 ροβύϑθα ρυϑϑιηϊβθατη Θϑὺύ. Ῥοβδὺ αὐϑύθυ!ομθῖῃ Ῥυϊτηθτη χοᾶ 6- 

γσαπὺ αὐϑὐψαοῦ; Ὡϑτὴ ἴῃ ἔ ὅ οχίαῦ πατηθυιβ Δ, ἴῃ 18 5. (οὗ δὰ 
19. 2ὅ). Ῥοβὺ απδύουπιοηθη νἹοθβίσασση απὐϑεύστα (ἔ,. 156---168) 
ἰύθυυσα δἰϊατπιοῦ ἔο!ὼ αὐϑύθυῃο 18 βοασθαῦ 5 ρουϊθυαπὺ (οἵ. δὰ 
Ῥ. 298, 82), οαἱὰβ βαρουβαπὺ ἢ, 164, 166 (ᾳὰπὸ οὐτὴ ἀποῦιβ [01118 
βουιρύατα, οαθηθθαβ οομρ]αθηθύθα). ΜΙΟΘΒΙΤΩΙ βοχῦϊ πὰπὸ αὐἱ- 
ἄδθιῃ ἄπο 10]18. οχύαμπὺ ἴῃ οοαϊοθ ν᾽ ὔίϊοδηο ([. 1561. 1562), 564 586- 
οα]οὸ βοχΐο ἀθοῖτηο οχυ θγαμῦ ρυϑϑύου οῷ ἅπο 8118, αα86 6 οοαϊοθ 
Βοϊαΐδ οὖ πθβϑοῖὶο αὰὑο αοἰαίῳ 18 αἀθβουιρύδ, βαπὺ (Π16}} τῦϑ. 
θη. ὅ4). 



ΡΕΒΑΒΒΑΤΙΟ ΠΗ 

δγουῖίρθαβ [1πη6 15 5ῖγσθ πααϊβ βῖγθ ἀποῦαβ ραποῦϊθ ΟἸΤΟΌΠ,- 
εἰ5. (- δαῤ --), ααἴραβ δᾶ ταῖταβ ορί πίοπθβ ἱπᾶποῦ 
ϑαπὺ αὐἰᾶδτη ΠΟΙΩ]Π65. ἀοΟΙ]. 

Ταϊζογῶ Ὁ ΒΙρΉΠΟΘΥΙ ΘΟ] ΟΠθ ΒΘΒ1]ΘΘΉΒΘΙΏ, ΟἸ]ᾺΒ 
οἰΐδιι ῬϑΡΊΠΒΙΌΙΩ ΠΌΤΊΘΥΟΒ ΤΠΘΙΟἽΠΙ ΔΑΌΟΒᾺΙ; ἴθ αὖ ΟΥΥ- 
πϑΘᾺΒ ΠΟΠΠᾺ]18, ξ6] 1 ὕου οιμθπδυῦ, ΠΙΒῚ ἴοσῦθ 1Π ΘΡοΟρΎΘΡ ΒΟ 
Οχομίθηϑὶ ϑιηθπάδύδ, ᾿πγ θη]: οὐ} 1Π ΥΌ1Ὶ ἸΠΟΌΙΤΘΙΘ ΠΟῚ 
ἰδ! 6556 101 σἱαθραύαγ, αὖ 1460 Οχοπίϑιη Ῥτο ΟΊ ΒΟΌσΟυ. 

Ιῃ πούϊβ 1618 'π|. ϑϑῦ 10 ΠΙΔΥΡΊΠΘ, 11. 10 ΤΌΤ, 858. 
Βαρτῶ ΒΟΥ ΒΙῦ, ΘΧΡ. Θχραπχιῦ, ἀν. αὖ νἱἀθῦαγ. ῬΡ]δύοἹ8 
ΘΟΘΊΟΘ5. ἈΡῚ δὐδαϊ!, ΟΠ 8ΏΖ1 ποίϊβ ἀϑὰ8 θὰ. Νίϑυμῃ ἀθ 
ΟΥ̓ΒΘ]18. Ομ δ] δ1ο15 1 ΘΊ]ατὰ (ΒΙ65]. ρΡῃ1]. ΑΡᾺ. ὙΠ 1) 586- 
ῬΙᾺΒ ΟΟΙΩΙΠΘΙΊΟΥΒΙΘ ΠΘΟΘ5856. ἔα]ύ. 

Ποσίαῦ αὖ οταῦδθβ δρᾷτη ΟἸΠΙ ΡΒ ΟἹ 116 11 ΠΟῸ 
γοϊαμηἷπθ οἄθπαο δαϊαγογαμῦ; αἀπούαηι ροϑὺ ΒΙΘΘΥα ΠῚ 
ΒοΙιχθηϑύθιπ, αὐἱ 111 ΘαΘ6Π61 Ῥ͵ΙΌΟΙ ϑαοίου ἔα]ῦ, ὈΥΙΤΩΙ 
7010] ΠΟΙΩΪΠΒΠΩΙ 88Ὲηὺ Ππαον]οὰ8 ΔΟαΘΙΙΔΟΒΘΥ οὗ 
Ρϑυ]ὰβ δνεπα]δπηα 8101, ΟὉἹ Ρ]αρτδβ ΟΟΥΤΙρΘηῦο5. οὗ 
ΘΟΘΊΟΙΒ σιθῖδ, Ιηθόϑατιθ ΘΙΥΟΥΘΒ ἰο!]θηύοθ ἀθ ἢ8ὺ θαι] 016 
ορύϊηθ τηουπογαηῦ; ρῥγϑοίοσθο ἴσο Βυύαπβ οὖ Οοπδῦϑη- 
ὑϊηπ8 ΒιύνοΥ, αἱ 11 ἀθ Τιοσστη Ῥ]δ Ομ σϑυτιτη ἸΟΟΙΒ 
ΠΟΙΉΤ1]115 Ἰηὐουυόρϑη] ὈΘΠΙΡΉ551116 ΤΟΒρΡΟΠἀου αὖ. 

Μγαύιθ]αν8.6. 

ν. Καὶ 





6 8: ΠΡΟΚΛΟΥ͂ ΦΙΛΔΟΣΟΦΟΥ͂ 
ΛΎΚΙΟΥ ΠΛΑΤΩΟΩΝΊΚΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ἘΠΣ ΤᾺΣ ΠΟΛΊΤΕΙΑΣ 

ΠΛΆΤΩΝΟΣ ὙΠΟΜΝΗΜΑ, 

Τὰ τῆς βίβλου κεφάλαια. 

ὅ Περὶ τοῦ τίνα χρὴ καὶ πόσα πρὸ τῆς συναναγνώσεως 

τῆς Πολιτείας Πλάτωνος κεφάλαια διαρϑρῶσαν τοὺς ὀρϑῶς 

ἐξηγουμένους αὐτήν. 
Περὶ τῶν πρὸς τὸν ὅρον τῆς δικαιοσύνης τὸν τοῦ Πολε- 

μάρχου ῥηϑέντων ὑπὸ τοῦ Σωκράτους συλλογισμῶν. 

1... Περὶ τῶν ὑπὲρ δικαιοσύνης τεττάρων λόγων ἐν Πολι- 
τείᾳ πρὸς τὰ Θρασυμάχου τέτταρα δόγματα περὶ αὐτῆς. 

, »" 2 -»"Ἢ έ - ’,, 2 ΄ Περὶ τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Πολιτείας εἰρημένῶν ϑεο- 

λογικῶν τύπων. 
Περὶ ποιητικῆς καὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτὴν εἰδῶν καὶ τῆς ἀρί- 

16 στῆς ἁρμονίας καὶ δυϑμοῦ τὰ Πλάτωνι δοκοῦντα. 

4΄. Περὶ τῶν ἐν Πολιτείᾳ πρὸς Ὅμηρον καὶ ποιη- Βιβ.α'' 
τικὴν Πλάτωνι ῥηϑέντων. 

Β΄. Περὶ τοῦ τρόπου τῆς τῶν ϑείων μύϑων διασκευῆς 
παρὰ τοῖς ϑεολόγοις αἰτίων ἀποδόσεις καὶ λύσεις τῶν πρὸς 

90 αὐτοὺς ἐπιστάσεων. 

Γ΄. Τίνες οἵ παρὰ τοῖς ϑεολόγοις ϑεομαχίας διάφορον 
τρόποι, τὴν ἐν αὐτῇ ἀπόρρητον ἀλήϑειαν εἰς φῶς ἄγοντες. 

4΄. Πῶς ἂν τις ὑπὲρ τῶν ϑείων ἀπολογήσαιτο μύϑων 

τῶν δοκούντων τοὺς ϑεοὺς αἰτιᾶσθαι τῶν κακῶν. 

14 αὐτῆς Ηἴο οὐ ᾿πῖγϑ (ροβ815 [ὑπ᾽ Ὸ 34 αἰτιᾶισθαι 
Ῥβοσυσε, θᾷ, Ἐ ΣΟΙ]. 1 

“ 



ῷ ΠΡΟΚΛΟΥῪ 

Ε΄. Πῶς τὴν τῶν ὕρκων σύγχυσιν δοκεῖ ἡ ποίησις εἰς 
ϑεοὺς ἀναπέμπειν, ἡ ἀληϑὴς περὶ αὐτῶν ὑφήγησις. 

ς΄. Τίς ἐστιν ἡ ἐν τῇ ποιήσει τοῦ Διὸς τῶν ϑεῶν εἰς 

ἔριν κατάστασις διὰ Θέμιδος, ἀνάπτυξις τῆς ὕλης τοῦ μύϑου 
ϑεωρίας. 

Ζ΄. Τίς ἡ τῶν ϑεῶν κρίσις ἡ ἐν τοῖς μύϑοις τοῖς τοῦ 
ποιητοῦ καὶ τίνας αἰνίσσεται βίων διαφοράς. 

Η΄. Τίνες εἰσὶν αἱ ἐν ταῖς ϑεομυϑίαις μεταβολαὶ τῶν 
ϑεῶν εἰσαγόμεναι καὶ κατὰ πόσους τρόπους αὐτὰς διατιϑέασι 

καὶ διὰ ποίας αἰτίαο. 

Θ΄. Περὶ τῆς τοῦ ἐνυπνίου πομπῆς δοκούσης ψεῦδος 
ἐπὶ ϑεοὺς ἀναπέμπειν πῶς ἀπολογητέον, ἀψευδὲς τὸ ϑεῖον 

δεικνύουσιν. 
- ς - 

1΄. Κοινὴ ἀπολογία ὑπὲρ τῶν Ὁμηρικῶν μύϑων καὶ 1. ὃν. 
τῶν Πλατωνικῶν. ἐν οἷς περὶ τῶν ἐν “Διδου λέγουσι δικαιω- 
τηρίων καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς λήξεων τῶν διαφόρων. ἃς ἔχου- 

σιν αἵ ἐξελϑοῦσαι τῶν σωμάτων ψυχαὶ κατὰ τὰ ἰδιώματα 

τῆς ἐν σώματι ζωῆς. 
΄ “ 2.» 5. κα ς , 2 ; ’ 

14΄. Τίνες αἰτίαι, δι΄ ἃς ἡ ποίησις ἀναπέμπει ϑρήνους 

κἀπὶ τοὺς ἤρωας καὶ ἐπὶ τοὺς ϑεοὺς καὶ ἐπὶ τὸν ἄριστον 

αὐτὸν τῶν ἡρώων καὶ ἐπὶ τὸν μέγιστον τῶν ϑεῶν. 
1Β΄. Τίς αἰτία τοῦ ἐν τοῖς ϑεοῖς λεγομένου γέλωτος 

2 “- , ᾿ Ἁ γ ς ὔ 2 κ -ς ,ὔ , 
ἐν τοῖς μύϑοις, καὶ διὰ τί ἢ ποίησις ἐπὶ τῷ Ἠφαίστῳ τοὺς 

2 - 9 
ϑεοὺς ἐποίησε γελῶντας ἀσγχέτως. 

2 ἤ δ΄ Χκ -» 2 -νὝ Γ ’ ᾽ » 
1Γ΄. ᾿Δπολογία ὑπὲρ τῶν ἐν τῇ Ὁμήρου ποιήσει δοκούν- 

᾽ὔ ’ Ἁ 9 -" 
τῶν εἰς καταφρόνησιν σωφροσύνης τοὺς ἀκούοντας κινεῖν 

σαντοδαπῶν τρόπων. 

14΄. Τί αἰνίττεται ἡ τοῦ Διὸς πρὸς τὴν Ἥραν συνου- 
σί ᾿ ἌΣ ..ῃᾳ-Η ἭἬἭ, “δ ἢ , ς , 2 ἕξ ς ία, καὶ τίς ὁ τῆς Ἧρας κόσμος. καὶ τίς ὃ τόπος, ἐν ᾧ ἡ 

συνουσία, καὶ τίς ὁ ἔρως τοῦ Διός, καὶ τίς ὃ ϑεῖος ὕπνος. 
ν᾿ 4 καὶ ἁπλῶς πάσης ἐκείνης τῆς μυϑολογίας ἐξήγησις. 

14 ὑπέρ τε τῶν ἰηῖΐτϑ 16 1ηΐτω ροβὺ δικαιωτηρίων καὶ 
τῶν ψυχῶν 864. ταῦ 

10 
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ΤΕ΄. Τί αἰνίττεται ἡ μυϑολογία περὶ ᾿Αἀφροδίτης καὶ 
ἤάρεως καὶ τῶν Ἡφαίστου δεσμῶν. οἷς λέγει συνδεῖν ἀμφο- 

τέρους τὸν “Ἤρφαιστον. 

Ις΄. Τίνα δητέον πρὸς τὰς τοῦ Σωκράτους ἐπιστάσεις 

5 περὶ φιλοχρηματίας τῆς παρ᾽ Ὁμήρῳ τοῖς ἤρωσιν ἀποδι- 

δομένης. 
1Ζ΄. Πῶς δεῖ ἀπολογεῖσϑανι ὑπὲρ τῆς φαινομένης περὶ 

τὸ ϑεῖον ὀλιγωρίας ἐν τῇ ποιήσει τῶν ἡρώων. 
1Η΄ Πῶς ἀπολογητέον ὑπὲρ τῆς τῶν ἡρώων ἐν τῇ 

10 ποιήσει περὶ τὸν βίον φαινομένης ὀλιγωρίας ἢ ὅλως ἀτόπου 

παρὰ τοῖς ποιηταῖς ἐν τοῖς μύϑοις ἱστορίας. 

“4΄. Ὅτι πανταχοῦ τὸν Ὅμηρον ὡς ἡγεμόνα πάσης Βιῤ.β'. 

ἀληϑείας ὁ Πλάτων εἴωϑε γεραίρειν. 

14 Β΄. Διὰ τίνας αἰτίας ἐν Πολιτείᾳ τὴν Ὁμήρου ποίησιν 

ἢ 4τ. ὡς [ ἀνεπιτήδειον ἀκούειν τοῖς νέοις ἀπεδοκίμασεν. 

Ι΄. Ὅτι διὰ πάσης τῆς ἕξαυτοῦ συγγραφῆς Ὁμήρου 
᾽ 2 ἷν ΧΑ - " 9 »--ὦ ῖ -»- 

ξηλωτῆς ἔστιν ὁ Πλάτων ταῖς τε λεκτικαῖς ἀρεταῖς καὶ ταῖς 

σπραγματικαῖς. 
ά - 27 2 , Α Ἁ 2 ὔ δ 

Δ΄. Πῶς ἂν τις ἀπολογήσαιτο πρὸς τὰ ἕν Φαίδρῳ δη- 
ς - - 90 ϑέντα περὶ Ὁμήρου. ἐν οἷς δοκεῖ τὸν Στησίχορον ὡς μου- 

σιπώτερον προλρέίνειν. 

Ε΄. Τίνες εἰσὺὴν αἵ τρεῖς ἕξεις τῶν ψυχῶν, καὶ πῶς τὴν 

ποιητικὴν τριττὴν ἀποδείξομεν κατὰ ταύτας συνδιαιρουμένην 

τὰς τρεῖς ἕξεις ἐν ἡμῖν. 

2 ς΄. Ὅτι κατὰ Πλάτωνα τὰς τρεῖς ἰδέας τῆς ποιητικῆς 
2 » 7 2 » ᾽ὔ ἀποδείξομεν τοιαύτας οὔσας καὶ τοδαῦτας. 

Ζ΄. Ὅτι καὶ ἡ Ὁμήρου ποίησις ἐπιδείκνυσιν τὰς τρεῖς 
ἰδέας ἐν ἑαυτῇ τῆς ποιητικῆς. 

Η΄. Τί ἐστιν ὅπερ ὁ Σωκράτης ἐν τῷ δεκάτῳ τῆς Πολι- 
4 4 

’ὔ 2 ὔ πἝ Ὁ 7 Ὁ ι Ἁ 7 ».»ὔ 80 τείας ἐχβάλλει τῆς Ὁμήρου ποιητικῆς. καὶ διὰ τίνας αἰτίας, 

καὶ ὅτε οὐχ ὕλην αὐτήν. ἀλλ᾽ ὅτε τὸ ἔσχατον αὐτῆς ἀπο- 
δοκιμάξεν μόνον. 

17 



4 ΠΡΟΚΛΟΥ 

Θ΄. Τίνα ἄν τις ἀπολογήδαιτο πρὸς τοὺς ἐλέγχοντας 
Α 

λόγους, ὡς οὐκ ὄντα τὸν Ὅμηρον ἀνθρώπων παιδευτνικὸν 
4 ολ ΟἹ 7 

οὐδὲ ὅλως πολιτικόν. 

Ι΄. Διὰ ποίας αἰτίας ὁ Πλάτων ἐλέγχειν εἵλετο τὸν 
Ω ψ ᾿ 2 - Α 3 4 Δ ᾽ Ὅμηρον ὡς μὴ ὄντα παιδευτικὸν ἀνθρώπων ἱκανόν. 

Περὶ τῶν ἐν τῷ τετάρτῳ τῆς Πολιτείας ἀποδείξεων τοῦ 
, 5 , - 2 , Ἂ- ᾿ , ι τρία εἶναι μόρια τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς καὶ τέτταρας τὰς 

ἐν αὐτοῖς ἀρετάς. 
Περὶ τῶν ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς Πολιτείας δειμνύντων λό- 

γῶν ποινὰς εἶναι τὰς ἀρετὰς καὶ τὴν παιδείαν ἀνδρῶν καὶ 

γυναικῶν. 

Περὶ τῶν Θεοδώρου τοῦ ᾿Ασιναίου λόγων τῶν κατα- 
δσχευαζόντων τὴν αὐτὴν ἀρετὴν ἀνδρὸς εἶναι καὶ γυναικός, 

νι ΚΕ ς , -" 5 καὶ ὧν ὁ Σωκράτης ξεἷπεν ξἕξετασις. 

Περὶ τοῦ ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς Πολιτείας λόγου δεικνύν- 
τος, τίς ἡ τῶν φιλοσόφων φιλομαϑία καὶ τίς ἡ τῶν πολλῶν. 3. 4ν. 

Περὶ τοῦ ἐν Πολιτείᾳ λόγου τοῦ δεικνύντος. τί ποτέ 
ἐστι τἀγαϑόν. 

Περὶ τοῦ ἐν τῷ ἑβδόμῳ τῆς Πολιτείας σπηλαίου. 

ἹΜέλισσα εἰς τὸν ἐν Πολιτείᾳ λόγον τῶν Μουσῶν. 

Περὶ τῶν δεικνύντων τριῶν λόγων εὐδαιμονέστερον τοῦ 

ἀδίκου τὸ δίκαιον. 
Περὶ τῶν ἐν τῷ δεκάτῳ τῆς “Πολιτείας κεφαλαίων. 

Εἰς τὸν ἐν Πολιτείᾳ μυῦϑον. 

Τίς ἡ πρόϑεσις τοῦ μύϑου παντός. 

Πόσα δεῖ προληφϑῆναι τῶν ψυχικῶν κρίσεων. 

Πῶς δεῖ νοεῖν τὸ εἰσιέναι καὶ ἐξιέναι ψυχὴν ἀπὸ 
σώματος. 

Πῶς ἡἣ τῶν παίδων βοῶσις γίνεται ἔκ τοῦ παντός, καὶ 
πῶς τοῦτο φιλεῖται ψυχῇ ἔκ τοῦ οὐρανοῦ κατιούσῃ. 

Ἐπίσκεψις τῶν ὑπ᾽ ᾿Δριστοτέλους ἐν δευτέρῳ τῶν Πολι- 

τικῶν πρὸς τὴν Πλάτωνος Πολιτείαν ἀντειρημένων. 

ῷι 
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ὧι ΕῚΣ ΤῊΝ ΠΟΛΊΤΕΙΑΝ 

τ. ΠΡΟΚΛΟΥ͂ ΛΥΚΙΟΥ ΠΛΑΤΟΝΙΚΟΥ͂ 

949 ΔΙΑΔΟΧΟΥ 
σερὶ τοῦ τίνα χρὴ καὶ πόσα πρὸ τῆς συναναγνώσεως τῆς 

Πολιτείας Πλάτωνος κεφάλαια διαρϑρῶσαι τοὺς ὀρϑῶς 

ὅ ἐξηγουμένους αὐτήν. 

Τοὺς προλόγους τῶν Πλατωνικῶν διαλόγων ὅπως χρὴ 

διατιϑέναι τὸν μὴ παρέργως αὐτῶν ἁπτόμενον δηλῶσαι 
᾽ 2 ’ λ ἱν -“ 2 2.ϑ δ᾽ κΑ - -“ὕ“" ’ 

βουλόμενος, ἐνδείξομαν καὶ ὑμῖν ἐφ΄ ἑνὸς τοῦ τῆς Πολιτείας 

συγγράμματος" ὑμεῖς δὲ ὥσπερ ἴχνεσιν ἑπόμενοι τοῖς δηϑη- 
10 σομένοις λόγοις. τὸν αὐτὸν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τρόπον 

μετιόντες τὰς ἐξηγήσεις στοχάζοισϑε ἂν τῆς περὶ ταῦτα με- 

ϑόδου. δεῖ γὰρ δὴ μήτε τοὺς πολλοὺς τῶν ἐξηγητῶν μιμου- 

μένους ξηρὸν καὶ ἐλλιπῆ τὸν τόπον τοῦτον παραλείπειν, 
τοσοῦτον μόνον προαυδῶντας τὸ πρόβλημα περὶ οὗ ὁ λόγος, 

16 μήτε προσπεριβάλλεσϑαι πόρρωϑέν τινας καὶ μηδὲν προσα- 
δούσας τοῖς προκειμένοις ξητήσεις ἐν τοῖς πρὸ τῆς λέξεως 

σκέμμασιν, ὥσπερ ἑτέρους οἶδα τῶν Πλάτωνος φίλων ἀμή- 
χανον ὕσην ἀπεραντολογίαν ἐπεισάγοντας διὰ τὰς πρὸς τοὺς 
ἑτεροδόξους ἀντιρρήσεις, ἀλλ᾽ αὐτὸ μόνον τὸ προκείμενον 

20 σύγγραμμα προστησαμένους ὑπ᾽ ὄψιν ἄγειν τοῖς συσχολά- 
᾿ , , δ᾽,» 93 Χ 

ἕξουσιν, τὴν πρόϑεσιν διερευνωμένους ἑκάστου, τὸ εἶδος, τὴν 
γέ Ἁ ᾽ ’ Ἁ 5 ὦ - ὕλην, τὰ δόγματα. συνῃρημένως τὴν δι΄ ὕλου τοῦ συγ- 

Ὰ ’ὔ - ’ δ “ ΩὟ Α “Χ 

γράμματος διήκουσαν τῶν λόγων ὑπόϑεσιν. οὕτω γὰρ ἂν 

τοῖς ἀκούουσι γένοιτο καταφανὲς τὸ πᾶν βούλημα τοῦ δια- 

25 λόγου. 

Φέρ᾽ οὖν ὕπερ εἶπον τὸν τύπον ἐπὶ τῆς Πολιτείας 
ἐπεκδιηγήσωμαι. λέγω τοίνυν πρὸ τῆς ἀναγνώσεως τῆς Πολι- 
τείας ἑπτὰ ταῦτα χρῆναι τὸν πρεπόντως αὐτῆς ἀκουσόμενον 

1-- ὅ Τμβοῦ. ἴτῃ. 80}. Ὁποῖα] ]πι5 βουρία, ἀποῦαθ ρδυ 
ΘνΔΗΪΑῚ οὐ ἃ τ. γθ0, τϑηουϑί 10 λόγοισ] 2. τὰ. 166. 1τ. 
18 ἐλλιπῆ (ἐλλ ογαβ. οὖ ἀλ 801. τὰ. 166.}} πῇ. ἀλειπῇ τὰ 
24 ροϑὺ διαλόγου οχίαὺ ἱτοῖδ ἀπουσὸμένοισ᾽ 



ΘΙ 

β 

“Ὲ] 

Ω] 

αι 

6 ΠΡΟΚΛΟΥ͂ 

διεγνωκέναι. πρῶτον μέν. ὕστις ποτέ ἐστιν αὐτῆς ὃ σκοπό 7 0 μεν. 5 ἢ 
»-Ὸ 3 φ 5 

ὃν δεῖ καταδήσασϑαι κατ΄ ἐκείνους. οὖς πολλάκις οἶδα 

κανόνας εἰπὼν περὶ τῆς εὑρέσεως τῶν ἐν τοῖς Πλατωνικοῖς 1. 

διαλόγοις σκοπῶν. δεύτερον δέ, ποῖόν ἐστιν τῶν λόγων εἶδος, 
καϑ' ὃ τὴν Πολιτείαν διέϑηκεν ὃ τῆς Πολιτείας συγγραφεύς" 

Ὁ - ΄“ῳ - ν) -“- 

δῆλον δὲ ἔσται καὶ τοῦτο τοῖς μεμνημένοις τῶν ἐν τοῖς 
- » Α 

διαλόγοις εἰδῶν, ποῖά τε καὶ πόσα τυγχάνει ὄντα. τρίτον δὲ 
ν) “- χω 

τὴν ὕλην καϑ' ξαυτὴν ἐπισκέψασθαι τῶν ἐν τῇ Πολιτείᾳ 
; δ. 5 7 ι ᾽ Α " »“» 

λόγων. ἣν ἕν τε προσώποις καὶ τόποις καὶ καιροῖς ϑεωρεῖσθαι 
. 5 -»Ἥ ι ι ΄, 5... 9 ς 2 ’ 

συμβέβηκεν" οἶδα γοῦν καὶ περὶ τούτων εἰπών, ὡς ἄρα δέοι 

συμβαίνοντα δείκνυσθαι πάντα πρὸς τὸν ἕκάστου διαλόγου 
7 ’ 2 Ἁ Ἁ ; ἷν 4 2 “ σκοπόν. τέταρτον, ἐπειδὴ περὶ πολιτείας ὃ πολὺς ἐν τῷδε 

τῷ συγγράμματι λόγος, διελέσθαι τὰς πολιτείας κατὰ Πλά- 
-" -“ » 2 τῶνα τοῦτον τὸν τρόπον. ὃν ἐνταῦϑα καὶ ἀλλαχοῦ πὰρ 

οὖν» 7 Α 2 - δ " “Ὁ ’ 2 , ν “Σ΄.ΖἌ 

αὐτῷ διήρηνται, καὶ εἰπεῖν ὑπὲρ τῆς ποίας ἐστὶν αὐτῷ 
“ ᾿ 4 7 

πολιτείας ὃ λόγος. πέμπτον τὴν κατὰ λόγον μόνον πολι- 
’ γ᾽ Ἁ 3 3 δ - ᾿ 3 Α “ Ν Ν ᾽ 

τείαν αὐτὴν ἐφ ξαυτῆς λαβόντας ἀπὸ τῶν κατὰ τὰ πάϑη 

πολιτειῶν, κατιδεῖν εἰ μία μόνον ἢ καὶ πολλαί, καὶ εἰ 

πολλαί, πόσαι καὶ τίνες, καὶ ταῦτα καταδησάμενον δι᾽ 

ἀναγκαίων λόγων. περὶ ποίας τῶν πολλῶν τούτων ἔσται 
“ ς “Ὁ -Ὁ “Ὁ ΟΥ̓ ΠΝ προηγουμένως ἣ ϑεωρία τῷ λογισμῷ λαβεῖν. ἕκτον αὐτὴν 

πάλιν τὴν ἐγκριϑεῖσαν ϑεάσασϑαι ποσαχῶς αὐτὸς ἀξιοῖ Πλά- 

των ἡμᾶς ὁρᾶν, καὶ εἰ μηδένα τρόπον ἀδιερεύνητον ἀφῆκεν 
΄Ὁ 2 κῳ τῆς περὶ αὐτὴν ϑεωρίας. ἕβδομον τὴν δι ὅλου τοῦ συγ- 

γράμματος διήκουσαν τῶν δογμάτων ἀκολουϑίαν ὑπ᾽ ὄψεν 
2 «Δ ι:Ξϑ »ΡΆΡΆξ5γ᾽ ν᾿ 4 2. Ἀ 2 “Ὁ Γ 4 ἀγαγεῖν καὶ ἐπιδεῖξαι, καϑάπερ αὐτὸς ἐν τῷ Φαίδρῳ φησίν 

ς ΄ ρ. 2045), ὡς εἰς ἑνὸς ξῴου μέρη τε καὶ μέλη συντεταγμένα 
πρὸς ἄλληλα σύστασιν τὴν πρὰ 

2 κατ᾽ ἐκεῖνογὲ οὺσ π΄, ἴντα. κατ᾽ ἐκείνους τὰ. γθ. 18 λό- 
γ06] τϑϑ. ἸηῦοΣ ὁ οὗ σ ἴῃ αἂδ' ὁ 501. τῇ. 60. 16 μόνην οὗ, δαᾶ. 
18 εἰ μία] ἢ μία 28 δϊαυϊα ὰγραύμμι: ῬΟΒΒ15 ἔχοντος 86- 

νὝ- {ἢ 
ἄθγθ δϑηΐθ πρὸς [| σύστᾶσαν (α δἰζογαϊα 6Χ 2) [ ἠκριβωμένην 
τη ἷ, ἀπ 858. τὰ 

ὅν. 

10 
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γματείαν ὅπασαν ἀἁπηκριβω- ἔ ὅτ. 



ΕΠΣ ΤῊΝ ΠΟΛΙΤΈΑΝ γί 

. 2 ν , - “- ιν » - " 
μένην" ἐν γὰρ ταύτῃ τῇ διεξόδῳ καὶ τὸ πλῆϑος τῶν κεφὰα 

3 “ 2 , ἴα: 

λαίων ἔσται γνώριμον. καὶ ἡ ἐν αὐτοῖς εἰρομένη τάξις 

κατάδηλος ὀφϑήσεται, καὶ ὕπως εἰς τὸν ἕνα βλέπει πάντα 

σκοπόν. 
Πρῶτον οὖν εἰ βούλεσϑε τῶν ἑπτὰ τούτων ὃ πρῶτον ἃ 

εἴπομεν σκοπήσωμεν" τοῦτο δὲ ἣν τὸν σκοπὸν αὐτὸν ἰδεῖν 
- ’ “- ͵ “ἃ ᾽ 

τῆς πολιτείας. δοκῶ γάρ μοι πολλῶν διαμφισβητούντων 

ἀκούειν ἀνδρῶν εὖ μάλα προϊσταμένων τῆς ξαυτῶν δόξης. 
5, “ ᾿ ᾿ ᾿ , Χ , 5 εἰσὶ γοῦν τινες συχνοὶ περὶ δικαιοσύνης τὴν πρόϑεσιν εἶναι 

τὸ διατεινόμενονι καὶ ἀξιοῦντες ἡμᾶς ἐννοεῖν. πρῶτον μὲν ὅτι 
ν 2. 2 ᾿ Α “" 2 -" ’» 7, , , τοῦτ ἐστὶν τὸ πρῶτον ἐν τῷ συγγράμματι ξήτημα, τί ποτέ 

ἔστιν τὸ δίκαιον καὶ τίς ὁ δίκαιος, καὶ οἵ πρὸς Κέφαλον 

λόγοι καὶ Πολέμαρχον καὶ Θρασύμαχον περὶ τούτου γεγό- 
γασιν. δέυτερον δὲ ὅτι καὶ ἡἣ περὶ πολιτείας σκέψις δι- 

, [κ᾿ - ᾿ ..ὦ 2 - , 5 5 
καιοσύνης ἕνεκα τοῖς περὶ αὐτῆς ἐπεισῆλθεν λόγοις, ὑν ἕν 

ὄἕ “ 

μεγάλοις γράμμασιν ϑεάσασϑαι δυνηθῶμεν. ὅσα μὴ δάδιον 

ἐν μιπροῖς ἰδεῖν, ἀπὸ τῆς ᾿4δειμάντου καὶ Γλαύκωνος ἀπο- 
’ - »; ᾽ὔ , [4 ’ὔ’ 2 ’ 

ρίας τῆς ἀκριβεστέρας περὶ δικαιοσύνης ξητήσεως ἀρξαμένης, 

καὶ τοῦ Σωκράτους ἐναργέστερον αὐτὴν δεῖξαι τοῖς παροῦσιν 
80 ἐθελήσαντος ἀπὸ τῶν περὶ πολιτείας τούτων λόγων. εἰ οὖν 

τὸ μὲν ἕνεκά του σκέψεως ἀξιοῦται, τὸ δὲ οὐ ἕνεκά ἔστιν 

ἐν τοῖς ξητουμένοις, ἀνάγκη δήπου φασὶν ἐκεῖνον τέϑεσϑαι 
ὔ Φ΄ 6 ὔ 2.,ὦ - , . Α ᾿ σκοπόν, οὗ ἕνεκα ϑάτερον εἰσῆκται τῶν ζητημάτων" τὸ μὲν 

51: γάρ ἐστι προηγούμενον, τὸ δὲ ἐμπῖπτον τοῖν δυοῖν. τρίτον 

850 τοένυν καὶ αὐτὸν μαρτυρεῖν τὸν Σωκράτη πολλάκις βοῶντα 
ι , 5 Ν ἢ» δ᾿ 2 περὶ δικαιοσύνης εἶναι τὴν πρόϑεσιν, ὅταν ἄλλου του μεμνη- 

θυ. [μένος εἰς τὴν δικαιοσύνην ἐμπέσῃ προαγόμενος ὑπὸ τῶν 
λόγων καὶ ἐπάγῃ συχνόν. οὗ δὴ ἕνεκα ἡμῖν ἐστιν ἡ ζή- 7 71) ὄυχ ω ημ 1) 57) 

. ι ’ δ’ 2 ; ἢ ; ι τ» 
τησις" καὶ τέλος ὅταν ἀποτελέσῃ τὸν δίκαιον, καὶ περὶ τῶν 

Ψι 

1 σι 

β-, εἷΝ , 
11 οὗ ΡΙ. Π τ. 868 Ἰῶν ἀποριῶν 19 ροϑὺ σωκρά- 

τουσ Οχιαῦ τὸὀ 2121 δὴ τὸ δὲ {τὸν οὐ ἕνεκά ἐστιν 28 Τὺ 
ἑκάτερον, ΟΟΥΥ. τ 26 μεμνημένον ΟΣ -Οὐ Τὰ. γ60, 28 οὗ ΡΙ 1 
8865 11 8688 ΓΧ ὅδ8" 



ὃ ΠΡΟΚΛΟΥ͂ 

ἐν “Ἥιδου τιμῶν ὧν λαγχάνει διαλεχϑεὶς ἐπιφέρῃ, πάντων 

ἕνεκα χρῆναι δικαιοσύνην ἐπιτηδεύειν καὶ ζῆν οὕτως ὡς 

ὑπὸ ϑεοῖς ἀϑλοϑέταις ἀγωνιζομένους, καὶ τῶν ἄϑλων μεγά- 
λῶν ὄντων τῆς τοιᾶσδε ξωῆς [Χ ». 6214]. οὗτοι μὲν οὖν 

τοιούτοις δή τισιν χρῶνται λόγοις εἰς τὸν περὶ δικαιοσύνης 

ἡμᾶς ἄγουσι σκοπόν. ---- Ἕτεροι δὲ οὐκ ἐλάττους τούτων 
οὐδὲ ἀνεχεγγυώτερα γράφοντες περὶ πολιτείας εἶναι τὴν 
πρόϑεσιν ἀξιοῦσιν, εἰ καὶ πρότερον ζήτημα γέγονεν περὶ 
δικαιοσύνης, οὐχ ὡς προηγούμενον ὄν, ἀλλ᾽ ὡς Τεύρυπρό- 
σῶπον τῷ περὶ πολιτείας σπέμματι παρέχον ὁδόν. καὶ μαρ- 

τύρονται καὶ οὗτοι τὴν ἐπιγραφὴν ἀρχαιοτάτην οὖσαν" καὶ 
γὰρ ᾿Δριστοτέλης ἐπιτεμνόμενος τὴν πραγματείαν ταύτην 
οὕτωσί φησιν, ἐπιτέμνεσϑαι τὴν Πολιτείαν, καὶ ἐν τῷ 

Συσσιτικῷ τοῦτον αὐτὴν προσαγορεύει τὸν τρόπον καὶ 

ἐν τοῖς Πολιτικοῖς ὡσαύτως. καὶ Θεόφραστος ἐν Νό- 

μοῖς καὶ ἄλλοϑι πολλαχοῦ. τῆς δὲ ἐπιγραφῆς ἀρχαίας 

οὔσης τοῦτ᾽ εἶναι πᾶσι δῆλον, ὡς οἱ ἔπ τῶν πραγμάτων ὑπὸ 
τοῦ Πλάτωνος ἐπιγεγραμμένοι διάλογοι. καὶ μὴ ἐκ προσώ- 
πῶν ὡς ὃ ᾿Δλκιβιάδης ἢ Φαίδων, καὶ ἐκ τῶν ἐν τοῖς δια- 
λόγοις ζητουμένων πραγμάτων, ἀλλ᾽ οὐ τῶν περιστατικῶν. 
ὥσπερ τὸ Συμπόσιον, οὗτοι δ᾽ οὖν πάντες ἀπὸ τοῦ προηγου- 
μένου προβλήματος ἔχουσιν ἐπιγραφήν, ἀλλ᾽ οὐκ ἀπὸ τοῦ 
ἕνεκά του καὶ μὴ προηγουμένην ἔχοντος τὴν σκέψιν. τὸν 

“ » ἰχὴ 2) ,,((, 2 Ν "νἬἝ. 2). 5 λ 
γοῦν Σο]φιστὴν οὕτως ἐπέγραψεν, ἐπειδὴ τοῦτ΄ ἦν τὸ σύρο- ἕ 

’ 2 δ 2 ".» » , , ς ᾿ς πείμενον εἰς τὴν ἐν ἐκείνῳ τῷ διαλόγῳ σκέψιν, ὃ σοφιστής 
τῳ 7ὔ τῳ 

καίτοι καὶ περὶ τοῦ ὄντος εἴρηται μυρία καὶ περὶ τοῦ μὴ 

ὄντος. ἀλλὰ ταῦτα συνέωσται πρὸς τὸν περὶ τοῦ σοφιστοῦ 
λόγον. ὡσαύτως δὲ καὶ τὸν Πολιτικὸν ἀπὸ τοῦ προηγου- 

9 ἀλλ᾽ ἢ (η ΘΧ ι) ὡς] οοτῖ. Ὁ | εὐπρόσωπον Ὁ ρο8515 εὔπορον 
10 μαρτυροῦνται ΟΟΥΤ. τη 12 ἔν. 180. 181 Βοβ8 

18 συσσιτικῶι]) σιτι Ἰγ. 14. ΑΥ. ΡΟ]. Π12618 6 οἷο. | Ἰοσὰβ 
ΤΠ ΟΡ τϑϑὺ! Τραρταθηῦ5 Φαἀαθη στ 16 ἄλλοι, 5858.ἃ ϑὥι 11 οἵ 
τορ. ὼ. ΠῚ δ7 Ῥτο]. ἴῃ ῬΙαῦ. 18 19 φαίδων οΧχ φαῖδροσ 

10 

ἦτ. 

25 
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μένου ξητήματος ἐπέγραψε, καίτοι περὶ τῆς ἀνακυκλήσεως 
τοῦ κόσμου πολλὰ διεξελϑών [ρ. 2725]: ἀλλ᾽ ὡς καὶ τού- 

τῶν τοῦ πολιτικοῦ ῥηϑέντων χάριν ἡ ἐπιγραφὴ μόνον 

ἀπείληφεν τὸν πολιτικόν. οὕτω τοίνυν καὶ τοῦτο τὸ ἐπί- 

δγραμμα τῆσδε τῆς πραγματείας. ἡ πολιτεία ὄν, ἐναργέ- 

10 

1ὅ 

στατα παρίστησιν, ὅτι τὸ ζητούμενον τοῦτ᾽ ἐστὶν ἐν ταύτῃ 
προηγουμένως, εἴπερ αἵ ἀπὸ τῶν πραγμάτων ἐπιγραφαὶ τῶν 
μὴ περιστατικῶν ἀπ᾿ αὐτῶν κεῖνται τῶν ξητουμένων προ- 
ηγουμένως ἐν τοῖς διαλόγοις. πρῶτον μὲν οὖν ὅπερ ἔφην 

δύο ταῦτα δείξαντες περὶ τῆς ἐπιγραφῆς, ἕν μὲν ὅτε ἀρχαία 
καὶ οὐ νενοϑευμένη καϑάπερ ἄλλαι τῶν ἐπιγραφῶν προσϑέ- 

σεις οὖσαι τῶν νεωτέρων τῆς ἐξουσίας ἀπολαυόντων, ἕτερον 

δὲ ὅτε πραγματικὴ καὶ ἀπὸ τῶν προηγουμένων, ἀλλ᾽ οὐ 
περιστατικῶν, ἵνα μὴ τὰς ἀπὸ τῶν προσώπων ἢ ἀπὸ τῶν 

περιστατικῶν παραφέρωμεν, ἐναργῆ ταύτην οἴονταν πεπορί- 
ὅϑαι τὴν ἐπιγραφήν, περὶ πολιτείας εἶναι τὴν πρόϑεσιν. 

δεύτερον δὲ καὶ οὗτοι μαρτύρονται τὸν Πλάτωνα σαφῶς ἐν 

πέμπτῳ λέγοντα τῶν Νόμων αὐτόν [ρ». 7399 55.], πρώτην 
5 ι ς» ᾽ὔ 2 ξ »"Ὕ , ᾽ 

1090 ξείνων Χαΐ ἀρίστην στολιτείαν. εν Ή σιασὰ ψΜοιννῶνίαὰ σπαντῶν 

2 ’ -» ὔ , ᾽ “5 » 5 
Ἐ0 1 )ν. ἐστίν. γυνανμῶν παίδων τη μανῶν χρηματῶν. εῖτξ Θεῶν | Ου-- 

2ὅ 

σαν εἴτε ϑείων τινῶν φύσει. παράδειγμα πολιτείας οὖσαν 

τῆς τῷ ὄντι ϑείας᾽ δευτέραν δὲ ἐκείνην τὴν ἐν Νόμοις, 
ἣν ἐχδιδάσκειν φησίν, ἀϑανασίας πῃ κἀκείνην μετέχουσαν 

καὶ οὐ πόρρω τῆς πρὸ αὐτῆς οὐσαν᾽ τρίτην δὲ μετ΄ αὐτὴν 
διαπερανεῖσϑαι συνάδουσαν μὲν ταύταις, πολὺ δὲ λειπομένην 
3 ἰ ᾽ 3 Ν Χ “0 , » ν ω7 - ἀμφοτέρων. εἰ οὖν τὴν μὲν διϊέναι φησίν, τὴν δὲ εἰσαῦϑις 
ἀξιώσειν λόγου. δῆλον δήπουϑεν ὅτι τὴν πρὸ τούτων ὡς ἤδη 

,ὕ 2) , 4; ’ , “δ 5 που διαπερανάμενος οὔτε λέγειν οὔτε λέξειν φησίν. ποῦ δὴ οὖν 
5 2 »-»" 

πάντα κοινὰ εἶναι καὶ μηδὲν ἴδιόν ἐστιν παρ αὐτῷ κεκηρυγ- 
4 

4 τοὐπίγραμμα δχ τὸ ἐπίγραμμα 14 περιστατικῶν ΟΟΥ- 
τρύστη; δῃ. ἐπεισάκτων 16 γηϑίττη ἐναργῆ {πίστινν | οἷον- 
ται] οἷόν τε ΟΣ οἴονται ὅ διαπεραίνεσϑαι ΟΟΥΥ. τα 
28 λέξειν ΟΧ λέγειν τὰ. το. λείπευν Ὁ 
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μένον ἢ ἕν τῇδε τῇ πραγματείᾳ: καὶ τί τὸ μάλιστα χαρακτη- 

φέζον τὴν πολιτείαν ταύτην ἢ τὸ διὰ πάντων κοινόν; εἶ 

οὖν ταύτην εἰρηκέναι φησὶν οὕτως ὡς τὴν δευτέραν λέγειν 
καὶ τὴν τρίτην διαπερανεῖσϑαι. παντί που δῆλον, ὅτι τὸν 
αὐτὸν τρόπον τῶν τε Νόμων ὃ σκοπός ἐστιν περὶ τῆς δευ- 
τέρας πολιτείας. καὶ ταύτης τῆς προκειμένης πραγματείας 
περὶ τῆς πρώτης, καὶ ἐκείνης τῆς τὴν τρίτην ἐκδιδαξούσης 
περὶ τῆς τρίτης. ὡς οὖν οἱ Νόμοι τοῦτον ἔχουσι τὸν σκο- 
πόν. τὴν πρώτην διῃρημένην κατὰ κλήρους ὑφηγήσασϑαν 

πολιτείαν, οὕτως ἡ Πολιτεία τὴν ἀδιαιρέτως κατὰ μίαν 

εὐζωΐαν ἀφοριξομένην κοινωνίαν ἐκφῆναι τῶν εἰς τὴν αὐτὴν 
εὐνοϊκῶς συνοίκησιν ἠϑροισμένων ἀνθρώπων, καὶ οὐχ ἕν τι 
τῆς ἀρετῆς εἶδος τῶν ἄλλων ἀποδιῃρημένον, οἷόν τινες εἶναι 
τὴν δικαιοσύνην φασίν. καὶ γὰρ πολὺ τοῦτο καὶ ἐπιστη- 

μονιμκώτερόν ἐστε καὶ τελείοτερον, πάντα μετὰ τῆς δικαιο- 

σύνης τὰ ἀγαϑὰ συνῃρηκὸς καὶ οὐχ ἑνὶ μόνῳ Ι τῆς ἀρετῆς 1. 8τ. 
"“ 4 ’ ’ , Ο 4 Α ΄ 

εἴδει κατεχόμενον. τρίτον τοίνυν φασὶν οἵ τόνδε τὸν λόγον 

χορηγοῦντες. καὶ αὐτὸν ἐν Τιμαίῳ τὸν Σωκράτην παρὰ 
- 2 ι ’ὔ 9: “ Ν - “ δ ’ τῶν ἀμφὶ Τίμαιον ἀξιωϑέντα τοὺς τῇ προτεραίᾳ ῥηϑέντας 

αὐτῷ λόγους ἀνακεφαλαιώσασϑαι τοὺς περὶ τῆς πολιτείας 
, 3 -“ , δρω ΟἿ 5 - , 

τύπους ἀναλαβεῖν πάντας ἑξῆῇς. σους ἣν τῇ προτεραία 

κατατείνας [ρ. 11 55.}. ὡς ἂν καὶ τῶν περὶ δικαιοσύνης 
σκεμμάτων ταύτης ἕνεκα κεκινημένων, καὶ τούτου μὲν ὄντος 

ἶ - νι , ᾿ 5..Δ 2. ς 
παρέργου. ϑεωρῆσαι τὴν δικαιοσύνην καὶ αὐτὴν καϑ' ξαυ- 

Ἃ , κι μὼω Α Α »} ’ Βω Α Χ 2 [4 τὴν καὶ ὕπως ἔχει πρὸς τὴν ἀδικίαν, ἔργου δὲ τὴν ἀρίστην 
ς 4 ’ ς ’ 2 ἥ , 

ὑφηγήσασϑαι πολιτείαν, ὁποίαν ἔχει γένεσιν καὶ γενομένη 

πῶς σῴζεται καὶ διὰ ποίων ἐπιτηδευμάτων. οὐ γὰρ ἂν αἰτη- 
ϑεὶς τῶν ῥηϑέντων ὑπομνῆσαι πάλιν τοὺς ἀκούσαντας λόγων 

μόνων ἀνεμίμνησκεν τῶν εἰς τὴν τῆς πολιτείας σύστασιν τει-- 
- ΄« χῳ 9 5 

γόντων. εἰ μὴ καὶ τῶν δηϑέντων αὐτῷ λόγων τοῦτ᾽ ἣν τὸ 

9 πρώτην, ὡς 58. τῇ ἢ 15. εὐνοικῶσυν Ι ἠϑοοισμένων] δὰ 
- " 0 

σὺν ἴτα. οἴκησιν 16 μόνωό 21 σώξεται 28 ἀκούσαντασ 

1ὅ 

0 ἘΦ 
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σχοπιμώτατον τέλος: ἢ τῆς πολιτείας σύστασις. ὥστε διὰ 

πάντων εἶναι δῆλον τὸν τῆς Πολιτείας εἶναι σκοπὸν μὴ 

ἄλλον ἢ τὴν τῆς ἀρίστης πολιτείας ὑφήγησιν. ὡς τῶν 
Νόμων τὴν τῶν νόμων. 

δ Τοιαῦτα δὴ τούτων ἀμφοτέρων κατατεινόντων ἡμεῖς τοὺς 
9 

851 ἀμφοτέρων ἀποδεχόμεϑα λόγους, καὶ μὴ διαφέρεσθαι κατ 
3 "ὦ 

ἀλήϑειαν τοὺς ἄνδρας, ἀλλ᾽ εἶναι περί τε πολιτείας τὴν 

πρόϑεσιν καὶ τῆς ὡς ἀληϑῶς δικαιοσύνης, οὐχ ὡς δύο τῶν 

σκοπῶν ὄντων (οὐδὲ γὰρ δυνατόν" δεῖ γοῦν ἐπείπερ ζῴῳ 
, ς , ζ΄ νι 1 ΄, ν [κι ᾿ 

10 προσέοικεν ὃ λόγος, οὐ τὰ μὰν Ὀφελὸς ἔστιν. ἕνα σκοπὸν 

ἔχειν. ὥσπερ πᾶν ξῷον πρὸς τὰ μέρη πάντα συντέτακται 
9 “Ὁ 

8.8ν. κατὰ ] μίαν ὁμολογίαν), ἀλλ᾽ ὡς τῶν δύο τούτων ἀλλήλοις 

τῶν αὐτῶν ὄντων. ὃ γάρ ἐστιν ἐν μιᾷ ψυχῇ δικαιοσύνη, τοῦτο 

ἐν τῇ εὖ οἰκουμένῃ πόλει πάντως ἡ τοιαύτη πολιτεία καὶ 

τό γὰρ τὰ γένη τὰ ἐν τῇ πολιτείᾳ τρία τοῖς τρισὶ μορίοις ἐστὶ 

τῆς ψυχῆς ἀνάλογον, τὸ φυλακικὸν ὡς βουλευόμενον τῷ 
᾿ Α 2 »" ς “ Ὁ καῇ , Α 

λόγῳ, τὸ ἐπικουρικὸν ὡς προπολεμοῦν τῷ ϑυμῷ, τὸ ϑητικὸν 
ς δ ᾿ ’ 3 -" - 2 “ ᾿ 5 
ὡς τὰς φυσικὰς γρείας ἐκπληροῦν τῷ ἐπιϑυμητικῷ. εἰ οὖν 

ἕχαστος ὃ ζῇ τοῦτο ἔστιν, ὃ μέν ἐστι λόγος ὁ φύλαξ. ὃ δὲ ἕκαστος ὃ ξῇ τοῦ » ὃ μέ γος ὃ φύλαξ, 
80 ϑυμὸς ὃ ἐπίκουρος, ὃ δὲ ἐπιϑυμία τις ὁ ϑής. ὥστε καὶ 

(δικαιοσύνη ἡ διὰ πάντων διήκουσα πολιτεία, τὸ ξαυτοῦ 
πράττοντος ἑκάστου, καὶ ξῶντος τοῦ μὲν ϑητικῶς τοῦ δὲ 
ἐπικουρικῶς τοῦ δὲ φυλακικῶς, ταῦτα δέ ἐστιν. φυσικῶς 
φρουρητικῶς νοερῶς" ἐπεὶ καὶ τοῦτο δοκεῖ Πλάτωνι. μίαν 
ας 5 ΄, , “ ι 5 ι Οἵ ΟἹ 

ὁ ἕξιν εἶναι τήν τὲ πόλιν κοσμοῦσαν καὶ οἶκον καὶ ἕνα ξἕκαατον. 

᾿ δὲ τοῦτ ὶ ἕκαστος ἡμῶν ξῇ πολιτικῶς ὑπὸ ὃ εἰ δὲ τοῦτο, καὶ ἕκαστος ἡμῶν ζῇ πολιτικῶς ὑπὸ δικαιο- 

σύνης κεκοσμημένος. καὶ ἢ πόλις ξῇ δικαίως ταγϑεῖσα κατὰ ης μημ . Ί Η ς ταχ 
᾿ 2 ν) Ἁ , Ω »-“᾿ 2 7 

τὴν ἀρίστην πολιτείαν. εἰ δὲ καὶ ὅπερ δῆμος ἐν πόλει, 
-ΦΨΦ ἢ 2 2 δ ΄ Α 2 ἱν 4 » Α Ἂ 

τοῦτό ἐστιν ἐν ἑκάστῳ τὸ ἐπιϑυμητικόν, ὅπερ δὲ τὸ βουλευό-- 

80 μένον, τοῦτο ὃ λόγος. ὡς ἐν Νόμοις φησίν [ΠΠ Ρ. 6891], 

1 “δι΄ αὐτῶν", ἴντα. γο. διὰ πάντων 2 μὴ ἄλλον: μᾶλλον 
9. οἵ τ». 6, 26 12 ἀλλ΄ ὡς Ὁ] ἄλλως [ οἵ. τὰ Τίχη. 105 5αᾳ. 

19 ὃ : ὧπ Βοᾶ ὦ Ῥαποῖίο 46]. οὐ 58. ὁ ξῇ ((ἃ. 26) μέν ἐστί 
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εἴῃ ἂν καὶ ἡ δικαιοσύνη κατ᾽ αὐτὸν πολιτεία ψυχῆς. καὶ 
ἡ ἀρίστη πολιτεία δικαιοσύνη πόλεως. εἰ δὲ ταῦτα ἀληϑῆ 

καὶ ὃ περὶ δικαιοσύνης διδάσκων, εἰ μὴ ἀτελῶς αὐτὴν δὲ- 
δάσκοι, τὴν πανταχοῦ δικαιοσύνην δρῶν περὶ πολιτείας 

διδάσκει. καὶ ὁ περὶ τῆς ὀρϑῆς πολιτείας λέγων. εἰ πᾶσαν 
ὁρῴη καὶ μὴ τινά. πάντως ἐρεῖ καὶ περὶ δικαιοσύνης τῆς 

ἐν ἑνὶ πολιτείας οὔσης καὶ ταττούσης | τὸν ἐν ἡμῖν δῆμον ἢ.9τ. 
διὰ τοῦ ἐν ἡμῖν ἐπικουρικοῦ κατὰ τὴν τοῦ ἐν ἡμῖν φυλα- 

κικοῦ κρίσιν. ὅτι δὲ καὶ Πλάτων ταύτην ἔχει περὶ τούτων 

τὴν δόξαν, λάβοιμεν ἂν ἐννόησαντες ὕπως μεταβαίνων ἀπὸ 

τοῦ περὶ δικαιοσύνης ξητήματος ἐπὶ τὸν περὶ τῆς πολιτείας 
" δ 9 2 

λόγον οὕτω φησὶν ποιεῖσθαι τὴν μετάβασιν, οὐχ ὡς ἀπ 
27 ’ 2ς.ϑὃῬ 25.ϑ ἡ » ᾽ ἤ 2 2. ς 2. κ ἄλλου πράγματος ἐπ΄ ἄλλο τῇ φύσει διαφέρον, ἄλλ᾽ ὡς ἀπὸ 

"ὩΣ Ἁ ᾿ 

μιπρῶν γραμμάτων ἐπὶ μείζω καὶ φανερώτερα, τὰ αὐτὰ δὲ 

δηλοῦντα [ΠῚ ρ. 8684]: οὐκοῦν ἡ μὲν ὕλη διάφορος ὡς 

τῶν μιπμρῶν καὶ μεγάλων γραμμάτων, τὸ δὲ εἶδος ταυτὸν 

ὡς ἐκείνων μόνῳ ἄρα τῷ ποσῷ τῶν ὑποκειμένων διεστή- 

κατον τό τε τῆς ἀρίστης πολιτείας εἶδος καὶ τὸ τῆς πολι- 

τικῆς δικαιοσύνης, τὴν δὲ οὐσίαν μίαν εἰλήχατον. καὶ διὰ 

ταῦτα ἄρα χαὶ τὸν ἕκαστον ἡμῶν φησιν βλέπειν εἰς τὴν 
2 ς» , ς ἢ ΠΕ Ψ. , 8 ἐν αὑτῷ πολιτείαν, οὑτωσὶ καὶ τῷ δήματι λέγων [ΤΣ τ». 5915]. 

καὶ τῷ ἀρίστῳ παραδιδόναι τὴν ἀργὴν αὐτῆς ἀλλὰ μὴ τῷ Ὁ ἀρίοτο 0 ἣν ἀρχή ἧς ΜΉ τῷ 
φιλοχρημάτῳ᾽ ταῦτα γὰρ ἐν τῷ ἐνάτῳ γέγραπται. καὶ κατὰ 

τοῦτον πάλιν τὸν λόγον τὴν ἐν ἑκάστῳ δικαιοσύνην πολι- 
τείαν ὑπ᾽ αὐτοῦ λεγομένην ηὑρήκαμεν" καὶ γὰρ αὖ καὶ ὡς 

ἐν ἄλλοις διείλομεν. ἡ μὲν σωφροσύνη μάλιστα χαραλτη- 
οἶξει τὴν ἠθικὴν ἀρετήν (οὐδὲν γὰρ οὕτω τοῖς παιδευο- 

9 -Ὁ ῳ Ἁ »-»ἢ-᾿΄ ν Ἁ ᾽ Ἁ 

μένοις οἰκεῖον ὡς τὸ σωφρονεῖν). ἡ δὲ δικαιοσύνη τὴν 

2 ἀληϑῶδ 55.Ὀἁ ἢ [10 ἐψοήσαντες 58. ταϑ 14 φανξραὰ τηΐ, 

ὦτερ 88. τὴ 16 δηλοῦντα] δηλούντων 11 μόνων πἄρα 
21 αὐτῷ ὕϑ.: αὐτῶι 22 αὐτῆς Ὁ] ἑαυτῆσ 56α ἑ ροϑὺ δ8αά. 
2ὅ ηὑρήκαμεν] ἠρρήκαμδεν τὰ. ΥὙ60. 26 χαριχτηρίξεν 

ΌΘ 0 
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πολιτικήν (τὸ γὰρ κοσμεῖν ἄλλους μάλιστα δεῖται τῆς τὸ 
κατ᾽ ἀξίαν ξκάστοις δριξούσης),. ἡ δὲ ἀνδρεία τὴν καϑαρτι- 
κὴν (τὸ γὰρ ἄτρωτον ὑπὸ τῶν παϑῶν ἀληϑινῶν ἡμῖν 

9ν. πολεμίων ἔνδον ἐγκαθϑημένων ταύτης ἐξαίρετον), ἡ «δὲν 

1 

1 

ὅ 

0 

ὧι 

20 

2ῦ 

ϑ [- 

φρόνησις τὴν ϑεωρητικήν᾽ τοῦτο γὰρ ϑεωρίας ἴδιον φρο- 

νεῖν ἃ δεῖ περὶ τῶν ὄντων. εἰ οὖν τὴν πολιτικὴν ἡ δικαιο- 
σύνη γχαρακτηρίξει; πῶς οὐκ ἀνάγκη ψυχῆς τε πολιτείαν 
εἶναι τὴν δικαιοσύνην ἑκάστης. καὶ πόλεως δικαιοσύνην 

πάσης τὴν ὡς ἀληϑῶς πολιτείαν᾽' μὴ οὖν λέγωμεν δύο 
3 “Ὁ “-ἬἈ 

σκοπούς, ἀλλ΄ ἕνα τόν τε περὶ τῆς πολιτικῆς δικαιοσύνης 

καὶ τὸν περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας᾽ καὶ ἄρξασϑαι μὲν ἀπὸ 
» ,; ι , ς 2 δι , 2 

τῆς δικαιοσύνης τὴν ζήτησιν ὡς ἐν ἑνὶ πολιτείας οὔσης. 

μεταβῆναι δὲ εἰς τὴν περὶ πολιτείας τῆς ἀρίστης ὡς ἔν 
πολλοῖς δικαιοσύνης οὔσης. καϑάπερ ἀπὸ σμικρῶν γραμμά- 

τῶν ἐπὶ μείξω τῆς μεταβάσεως γιγνομένης, ὡς αὐτός φησιν, 
τῆς [δὲ] κατὰ τὸ ὑποκείμενον διαφορᾶς τὸ εἶδος οὐκ ἐξ- 

7 τὰ Α 5. .κ Ἂ ν ἐν “ ͵ 

αλλαττούσης ἕν καὶ ταὐτὸν ὃν ἐν ὑποκειμένοις διαφόροις. 
ἌΝ ’ δ 2. , ς ,ὔ 2. ν᾿ - 3 
ἀπὸ πολιτείας οὖν ἐπὶ πολιτείαν ἡ μετάβασις. ἀπὸ τῆς ἐν 

ἑνὶ ϑεωρουμένης ἐπὶ τὴν ἐν πολλοῖς. καὶ ἀπὸ δικαιοσύνης 
ἐπὶ δικαιοσύνην ἀπὸ τῆς συνῃρημένης ἐπὶ τὴν φανοτέραν. 

καὶ οὐκ ἔστιν τὸ μὲν προηγούμενον ζήτημα, τὸ δὲ ἐμπῖπτον" 

τὸ γὰρ προηγεῖσϑαι καὶ τὸ ἐμπίπτειν ἐπὶ δυεῖν ἀληϑές, 
»-»ῸὍ“" »" ν} 7 Ἁ 2 3 Ο , Ν »ο“ὦ, 27 , 

ταῦτα δὲ οὐ δύο φαμὲν ἀλλ΄ ἕν. καὶ διὰ ταῦτα ἄρα καὶ 

ἐν τοῖς περὶ μεταβολῆς τῶν πολιτειῶν λόγοις ἑκάστην ἐφ᾽ 
ἕνός τε ἀνδρὸς ὁρᾷ καὶ ἐπὶ πόλεως συμπάσης, τὸν τιμο- 

πρατιπὸν ἄνδρα σκοπῶν καὶ τὴν τιμοκρατινὴν πόλιν, καὶ 

αὖ τὸν ὀλιγαρχικὸν καὶ τὴν ὀλιγαρχικήν, καὶ τὸν δημοκρα- 
τικὸν καὶ τὴν δημοκρατικήν, καὶ τὸν τυραννικὸν καὶ τὴν 

τυραννιπήν [ΥΠΠ ρ». δὅ44 55.]1. χαὶ τὴν αὐτὴν ἐκφέρει 
ψῆφον περὶ τῆς ἀριστοκρατικῆς πολιτείας καὶ τῆς τυραννι- 

1 πολιτέίὰν 85. τκή 2 τὴν] τῆσδ᾽ τὰ. υθο., αὐἱα τη 1π0. 
ὅ ϑεωρητιχῆδ 55. τὰς { πολιτικῆσ 55. είαν 22 ἐμπί- 

πτειν Ὁ] ἐμπῖπτον 
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- κι ᾿ ΄ ἘΡ νι 2 , - 2 , κῆἤς, ἣν περὶ δικαιοσύνης αὐτῆς καὶ ἀδικίας τῆς ἐσχάτης, 
ὡς ἂν οὐδὲν διαφερόντων ἀλλήλων, ἀλλὰ τῆς ἐν ἑνὶ δικαιο- 
σύνης ἀριστοκρατίας οὔσης ἐν πόλει, καὶ τῆς ἐσχάτης τ τον. 

ἀδικίας τυραννίδος ἐν πόλει. συνάδειν ἄ ἡμεῖ. μίας τυραννίθος ἕν πολξι. συναύξειν ἄρα φῆσομεν ἡμξις 

καὶ τὴν ἐπιγραφὴν τῆς πραγματείας πρὸς τὴν περὶ δικαιο- ὅ 
σύνης ζήτησιν, αὐτὸ τοῦτο λέγουσαν, ὅ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη. 
πολιτεία ψυχῆς οὖσα ξώσης κατὰ λόγον τὸν ὀρϑόν. εἰ δὲ 
μὴ τῷ τῆς δικαιοσύνης ὀνόματι τὴν πραγματείαν ἐσήμηνεν, 

ἀλλὰ τῷ τῆς πολιτείας, ὥσπερ ἄλλην τῷ τῶν νόμων, οὐδὲν 
9 Ἁ -ὋὉ “- οἶμαν χρὴ ϑαυμάξειν. δεῖ γὰρ τὰς ἐπιγραφὰς ἀπὸ τῶν γνωρι- τ0 

μωτέρων ποεῖσϑαι᾽ γνωριμώτερον δὲ τὸ τῆς πολιτείας ὄνομα, 

καϑάπερ καὶ αὐτὸς εἶπεν [Π| ρ». 8684], ἢ τὸ τῆς δικαιοσύνης. 

τοῦτο μὲν οὖν καὶ δὴ πεπεράνθαι φῶμεν καὶ τὸν σκοπὸν 

ἡμῖν τελέως πεπιέσϑαι τοῦ τῆς πολιτείας συγγράμματος. 852 
Δεύτερον δὲ ἦν ἐπὶ τούτῳ κεφάλαιον, ὁποῖόν ἐστιν τῶν τι 

λόγων τὸ εἶδος. καϑ'᾽ ὃ διέϑηκεν τὴν πραγματείαν ταύτην 

ὁ συγγραφεύς. τοῦτο δὲ οὐ πολλῶν οἶμαι δεήσεσϑαί μοι 
’ 9 2.» »ρΘ2 - - Ις Ω ι ς Ἃ 2 -" 

λόγων, ἀλλ᾽ ἀναμνῆσαν χρῆναν μόνον τιν χαὶ αὐτὸς ἕν τῷῶ- 
-Ὁ Α 57 [2 

δὲ τῷ συγγράμματι [Π7 ». 892 55.] τρέα φησὶν εἴδη λέξεως 

ὑπάρχειν, τὸ μὲν δραματικὸν καὶ μιμητικὸν μόνως τῆς κωμῷῳ- 20 

δίας λέγων καὶ τραγῳδίας" τὸ δὲ ἀφηγηματικὸν καὶ ἀμίμητον. 
ω ᾿ κ Α , ’ ι δ. Δ δ , οἷον καὶ οὗ τοὺς διϑυράμβους γράφοντες καὶ οἷ τὰς ἱστορίας 

τῶν γεγονότων ἄνευ προσωποποιίας μετέρχονται᾽ τρίτον δὲ τὸ 
μιπτὸν ἐξ ἀμφοτέρων, οἵαν καὶ τὴν Ὁμήρου ποίησιν εἶναι, 

τὰ μὲν ταῖς τῶν πραγμάτων ἀφηγήδεσι. τὰ δὲ ταῖς τῶν 38 

προσώπων μιμήσεσι πεποικιλμένην. τριῶν δὲ τούτων παρ᾽ 
αὐτῷ διῃρημένων, δεῖ δήπου τὴν προκειμένην πραγματείαν 

εἰς τὸ μικτὸν εἶδος τῶν λόγων ἀναπέμπειν. τὰ μὲν ὡς 
μώ Υ͂ Ἁ Ἁ ᾽ὔ , 9 , - 2 Ά 

ξργὰ λέγουσαν. τὰ δὲ λόγους, παν ἕν μὲν τοῖς ἔργοις ᾿ τὴν ἢ τὸν. 

8 ἀριστοκρατείας 4 πόλει : πόλεσι 8. ἐσήμηνεν 19 συγ- 
γράμματι] συγ 58. τοῦ 20 8δη {τὸ» τῆς 94 γοβὺ εἶναι 
οχίαὺ τὴν ἐν ὅ τὰ μὲν --- τὰ δὲ ττη. ταῦ 29 ἐν μὲ» 
μὲν 58. τη ὃ 
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ἀφήγησιν μόνην παρεχομένην, δυεῖν δεομένην ἰδέαιν, εὐκρι- 

νείας τε τῶν προσώπων καὶ πραγμάτων καὶ ἀκριβείας εἰς 

παράστασιν (οἷον ὅτε κατῆλϑεν εἰς Πειραιᾶ καὶ προσηύξατο τῇ 

ϑεῷ καὶ τὴν ἑορτὴν ἐθεάσατο καὶ τὴν πομπὴν ἀπεδέξατο 
«" 9 Α , Ά 4 ᾿ ν Α “᾿ 7 9 

τὴν ἀστικὴν καὶ τὴν ξενικήν, καὶ ἐπανιὼν οἴκαδε πάλιν ἀν- 

ἔστρεψεν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τοῦ Πολεμάρχου καὶ εἶδεν τὸν 

Κέφαλον καὶ τοὺς τῷ Κεφάλῳ συνόντας, καὶ ὅσα τοιαῦτα 

ἱστορίαν περιέχοντα τῆς συνουσίας). ἐν δὲ τοῖς ἑκάστων λόγοις 

τὴν μίμησιν ἀκριβεστάτην ποιουμένην, τῶν μὲν πρεσβυτικῶς 

φϑεγγομένων, τῶν δὲ μυϑοειδῶς. τῶν δὲ σοφιστικῶς. καὶ 
7 - , ᾿Ὶ Ἁ 9 ’; ῳ 4 9 »“-ἦ 

τήν τὲ γνῶσιν καὶ τὴν ζωὴν οἰκείως ἑκάστοις ἀποδιδοῦσαν. 

τὸ γὰρ ἐν τούτοις διασώσασϑαι τὸ πρέπον τῆς ἀκροτάτης 

ἐστὶ μιμήσεως" ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς δράμασιν ἄλλως μὲν τὰ 

οἰκετικὰ πρόσωπα φϑεγγόμενα μιμητέον. ἄλλως δὲ τὰ τῶν 

1 ἐλευϑέρων. καὶ ἄλλως μὲν γυναῖχας, ἄλλως δὲ ἄνδρας τι 

λέγοντας δεῖ γὰρ ἀποδιδόναι τὰ οἰκεῖα ταῖς φύσεσι ταῖς 

ἡλικίαις ταῖς τύχαις τοῖς ἐπιτηδεύμασι ταῖς ἀξίαις ῥήματα 
9 »“, 

τὸν ἑκάστων μιμητήν. τὴν δ᾽ οὖν πραγματείαν ταύτην εἰς τὸ 
4 5 »"Ὕ ; 9 2 Ἁ Ἁ ι ΔΝ Α 

μικτὸν εἶδος τῶν λόγων ἀνενεκτέον. εἰ δὲ δὴ καὶ οὕτω τὰ 

εἴδη διαιροῖμεν ὡς τῶν Πλατωνικῶν τινὲς, εἰς τὸ ὑφηγητι- 

κὸν εἰς τὸ ζητητικὸν εἰς τὸ μικτόν, πάλιν καὶ τούτων τὸ 

μικτὸν ἐκλεξάμενοι τὴν πολιτείαν εἰς τοῦτο φέροντες ἄνα- 
; Ά Ἁ “. "ἡ Ἁ ᾿ ’᾽ ν 9 -ῳ 

πέμψομεν. καὶ γὰρ εἰσὶ μὲν καὶ ξητητικποί τινὲς ἕν αὐτῇ 
ὔ , 6 ᾽; »"» ͵ ν) λόγοι πλείους. εἰσὶν δὲ καὶ ὑφηγητικοί, τοῦ Σωκράτους ἢ 
Ά 7 6 ’ “-Ὡ 9 ’ὔ; ’ δ -Σσ΄ 

οὅ τὴν λύσιν ὑφηγουμένου τῆς ἀρίστης πολιτείας διὰ τοῦ 

λόγου τῶν Μουσῶν ἢ τῶν ἐν “Ζιδου τὴν σκηνὴν διὰ τῶν 
. . ͵ - 

ἔπιτ. τοῦ ἩΗρὸς ῥημάτων. καὶ ἴσως | καὶ ἔστι τὸ μικτὸν εἶδος 
- ’ Ω -" ᾿ ’ , ᾿) ξ Ἢ 

τῶν λόγων πρέπον τοῖς περι πολιτείας λόγοις. ἕν Ἢ καὶ 

3} 

1 Φ 

Θ 2 

6 εἶδεν] ν βᾳρστϑδ εἰ 7 Κέφαλον] πολέμαρχον 88. τα | τοι- 
,τὰ 

αὕτην 58. τῇ 8 οὗ [1οπγ8.] ὃτ5 ΧΙ 4 55. ΟΝ.) 9 ην ἴπ 
ποιουμένην 58. οὗ τῶν μὲν τὰ. 84. τὰ 10 μυϑοειδῶς Ὁ 

[4 

ϑυμοειδῶς (88. τι 28 οὗ Ῥίορ. Τι8. ΠῚ 49 ΑἸθία. ἱπίνο, 8 
20 ὑφηγημένου ΟοΥΥ. ἢ 27 ηρὸς [ δηΐθ καὶ Ῥγῖαβ δϑὺ ἢ 
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ἔργων ἐστὶ καὶ λόγων παντοίων ὥσπερ καὶ ξωῶν σύλληψις. 

ἐπεὶ καὶ τοῦτο δεῖ μὴ παρέ ἰδεῖν. ὅ ὶς τῆς πολι- ἱ καὶ τοῦτο δεῖ μὴ παρέργως ἰδεῖν. ὅτι τρὶς τῆς 
-" “ ι 

τείας ταύτης δηϑείσης, ἐν Πειραιεῖ μὲν ἀγωνιστικῶς, ἐν δὲ 

τοῖς πρὸς Τίμαιον τῇ τρίτῃ μετ᾽ ἐκείνην ἄνευ προσώπων 
“Ὡ 3 Α “- ’ -ω , ; συνοπτικῶς, ἕν δὲ τῇ μέσῃ διηγηματικῶς, τά τε πρόσωπα 

Α α. κι " 

καὶ τὰ πράγματα τῆς διηγήσεως ἐχούσης, ἀλλ᾽ ἐν τάξει μᾶλ-- 
μ - Α 5. ““αχ, ὡς ή ΄ 5: 

λον ἢ τῆς πρὸ αὐτῆς. οὔϑ᾽ ἢ πρώτη προσᾳδειν ἔδοξεν 
, δ -»“ὕ»ρ5» οὔϑ'᾽ ἡ τρίτη τοῖς περὶ πολιτείας οὕτω λόγοις ὡς ἡ μέση. 

μιμεῖται γὰρ ἣ μὲν ψυχῆς ἔτι πρὸς τὰ πάϑη μαχομένης 
ἕω ἦγ» μι δὲ σ' τελῶ 2 9. ᾽ 2 ’ ι.ῦϑβεἽρψ, ὃ σα-- ήν, ἢἣ αντελῶς εἰς ϑεωρίαν ἀνηγμένης καὶ ἀπεκδυσα 

ὔ - μένης τὴν μνήμην τῶν ἀγώνων ἐκείνων, ἡ δὲ μέση τού- 
τῶν ἠρεμούσης μὲν ἤδη, μεμνημένης δὲ ὅμως ὧν ἤϑλησεν 
καταστέλλουσα τὸν πολὺν ὄχλον τῶν ἁλόγων εἰδῶν. εἰκότως 

δὴ οὖν τὴν μέσην ταύτην συνουσίαν προσήκειν ὑπέλαβεν 
τοῖς περὶ πολιτείας λόγοις" καὶ γὰρ ἢ πολιτικὴ ζωὴ τούτων 

ἐστὶ ϑεραπευτικὴ καὶ [[] τέλος ἔχει τὴν ϑεωρίαν συναιροῦσα 

τὸν ἐν ἡμῖν λόγον, ὃς μόνος ἐν τῇ συναιρέσει συνοπτικῶς 
} 5 [κ 2.,2 Α 2 .ϑ»ᾳΞΖ ΓΕ88ὸῈ , 2 - Ν μὲν οἶδεν ὕπως ἐκόσμησεν τὰ μεϑ' ξαυτόν, ἀναπλοῖ δὲ 

λοιπσὸν ξαυτὸν εἰς τὴν ϑεωρίαν τῶν ὅλων, ἵνα ἴδῃ τὴν ἐν 
ἐκείνοις πολιτείαν καὶ τὸν ἕνα πολιτικὸν τοῦ κόσμου. καὶ 

Ν » 2 2 - Α 7 “Ψ 2. » 2 ι ᾿ γὰρ εἰ ἐν οὐρανῷ τὸ παράδειγμα τῆς ἀρίστης ἐστὶ ταύτης 
πολιτείας καὶ τῶν πολιτικῶν ἄριστος ὁ τοῦ οὐρανοῦ δημι- 
ουργός. ὃν ϑεωρήσει μόνος ὁ τὴν ἐν ἑαυτῷ πολιτείαν κατα- 

στησάμενος. ἀλλὰ τὸ μὲν εἶδος τῶν λόγων ἱκανῶς οἶμαι ξ.1τ1ν. 

δεδηλωκέναι. 

Τρίτον δὲ ἣν ἐν τοῖς προκειμένοις τὴν ὕλην ἰδεῖν τῆς 
εὖ 2 ι ς ; 7 -“ ᾽ὔ 

σοραγματείας ἕν τρισύν ὁρομένην. προσώποις Ἄαιροις τόποις. 

1 ξζώνων ὁΧ ξωῶν τοἫῦ 2. ἰδεῖν τοῦ] εἰδεῖν τοῖΐ ὀἀἍἉ τῆι ταῦ] 

τοῖς ταῖ 10 ζωήν 6Χ ἕωη ταῦ [ ἀπϑλδυσαμένης] 55. Τη 
16 εἰ] ἕν Βδάουτωο. 117 μόνος ΠΟ βαηῦτα; 8 μένων Ϊ συνοπτι- 
κῶς αὖὺ νἱᾶ. τηΐ, ὧν ΟΣ ὥς τη. Υ606. 18. 8ὴ εἶδεν [ ἀναπλοῖ] 
ἀνάπτοι (ἀνάπτει Ὁ) 19 ὅλων] λόγων (ὄντων Ὁ) 28 χαι- 
ταστησάμενος 258 δεδήλωκεν ΟΟΥΥ. Ἀϑαθητη. 

20 

26 
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λέγωμεν οὖν ἑπομένως τοῖς ἔμπροσϑεν. ὁ μὲν δὴ τόπος 
ἐστὶν ὡς τῆς πρώτης συνουσίας ὁ Πειραιεύς, οὕτω τῆς δευ- 

τέρας καὶ τρίτης ἡ πόλις. δῆλον δέ που τοῦτο τοῖς 11λά- 

τῶνος ἀκηκοόσιν. ὅτι τοὺς ἐπιϑαλαττιδίους τόπους τῆς 

ϑορυβώδους ζωῆς καὶ ποικίλης. γέμειν ἀναγκαῖον, τὰς δὲ 

πορρωτέρω ϑαλάττης πόλεις ἐκείνων καϑαρεύειν τῶν κακῶν. 

εἰ δὲ καὶ τοιούτων εἶεν ϑεῶν αἵ πόλεις (οἷς ἀνεῖνται, 

διότι φρονιμωτάτων εἰσὶν δεκτιπκαὶ ψυχῶν, ὅπερ πάλιν αὐτός 

φησιν [Οὐ . ». 1099] περὶ τοῦ κλήρου τῆς ᾿4ϑηνᾶς, ὃν 
1 ἐκλέξασϑαι τὴν ϑεὸν ὡς ἄνδρας οἴσοντα προσφερεστάτους 

Φι 

αὐτῇ διαφερόντως), δῆλον δήπουϑέν ἐστι μᾶλλον, ὅτι τάξις 
ι ζ 2 Ἁ Α ’ 9 » ν} δ. Α Ἁ 

καὶ [ἡ] ἔμφρων ξωὴ καὶ λόγος οἰκεῖος ἂν εἴη πρὸς τὴν 

τοιαύτην πόλιν. εἰ δὴ ταῦτα Πλάτωνι δέδοκται περὶ ἀμφο- 
τέρων,. οὐκ ἂν ἀπάδοντα λέγοιμεν, εἰ τὸν μὲν τῇ πρώτῃ 

» 5» 2 τ συνουσίᾳ φαῖμεν οἰκειότατον εἶναι, καϑ' ἣν ὡς τὸ εἰκὸς 
οὐκ ἀϑόρυβος ἦν ὃ περὶ δικαιοσύνης, εἰ δὲ βούλει. καὶ ὃ 

} ’; 4 4 ο 2 »-Ὁ» -“οἷ 9 4 περὶ πολιτείας λόγος, οὐδ΄ ἄνευ τῶν σοφιστικῶν ἀγώνων 

τοῦ Σωκράτους ἀϑλοῦντος ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης πρὸς τὴν 
, ᾿ ΄ » κ 7 -- 2 , πολυκέφαλον σοφιστωνμὴν ζωήν. τὸν δὲ πάλιν τῇ ἀϑορύβῳ 

ῖ Α - 7 ’ἤ Ἁ 3 ’ καὶ μετὰ τῆς πρεπούσης φιλοσοφίᾳ γαλήνης ἀναχωρησάσῃ 

πρὸς ἑαυτὴν καὶ τοῖς ὁμοίοις συνούσῃ ϑεωρίᾳ τῶν αὐτῶν, 
2 Θ 

ὧν ἐν τῷ ϑορυβώδει τότε μετὰ πραγμάτων ἐθεάσατο πολλῶν. 
- ξ 

ἢ, 191. καὶ τάχα ἂν ὃ μὲν εἴη γενέσει προσήκων τῶν | τόπων, ὃ 
δὲ τῷ γενέσεως καϑαρεύοντι καὶ αἰϑερίῳ, φαίῃ ἂν ὁ ἐν Φαί- 

Ἴ 42 έ 

οὁ5 δῶν: Σωκράτης. ἦ τε γὰρ γένεσις ἁλμυρᾶς ἐστι πλήρης ζωῆς 

8 ἡ πόλις] πολιτείας [ οὗ Ἰορο. ΤΥ τοάᾶ 4 ὅτι 58. τοῦ 
ων ων ἡ ς 

9 τῆσ ἀϑηνᾶσ ὃν 58. τη 10 οἵ Ῥτ-. ἤγιημ. ζ, 28 [|οἷοντα 
στ οσ μὴ "Ὁ φὐφερεστάτουσ 858. ταῦ, 866. ἴπ ά 8 τηῦ 1 ροβὺ φαῖμεν ΘΟχύα 

ῆ ὀ 

ὧδ ΘχΧρΡ. 19 οἵ ΡΊ. βορῃ. 3409 [| τὸν δὲ πάλιν 55. τοῦ 20 ἀνα- 

χωρησάσῃ οὖ συνούσῃ] ἀναχωρησάσησ οὗ συνούσησ 99 τότε" 

(8. 6Χ ο)7 85. ταῦ 24 φαίδρωϊ" 55. ταῦ οὗ, Ρ]. Ῥμαθᾷ. 1095. 
111} 2ὅ οἵ, ΡῚ. Ἰεσ΄σ, ΤΥ τΤ0ὅ8 τϑρ. Υ 4123 

ῬΒΟοΟΙσΙ, θα. ἘΚ ΤΟΊ]. 2 
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καὶ ξάλης μεστὴ καὶ τῶν τρικπυμιῶν τῶν τὰς ψυχὰς βαπτι- 
“Σ “- ἋἊ 

ξουσῶν. ὅϑεν ἀϑόρυβος οὐκ ἔστιν αὐταῖς ἡ ζωή. πἂν δ88 

ζῶσι κατὰ λόγον. καὶ ἐκεῖνος ὁ τόπος ψυχῶν ἐστιν κα- 
Φαρὰν καὶ ἀπήμονα περίοδον ἤδη λαχουσῶ ἰ καὶ μέμνην- 0 ήμ 0 ἤδη λαχουσῶν, εἰ καὶ μέμνηϊ 

“- “Ὁ »Σ“΄-Ἴ᾿Ψ - ξ 

ταῦ τῆς ἐν τῇ γενέσει ταραχῆς ἔτι καὶ τῶν ἄϑλων. ὧν ὅ 

ἤϑλησαν ἐν τοῖσδε τοῖς τόποις. --- Περὶ μὲν δὴ τῶν τόπων 

τοσαῦτα. τοὺς δὲ καιροὺς τούτοις συνάδοντας ἔξεστιν ὁρᾶν, 
οἷς διεῖλεν τὰς συνουσίας, τὴν μὲν ἐν Πειραιεῖ τοῖς Βενδιὲ- 
δίοις ἀποδούς, τὴν δὲ ἐν ἄστει τοῖς Παναϑηναίοις. ἢ οὐκ 
ἴσμεν ὡς τὰ μὲν Βενδίδια τὴν άρτεμιν ϑεραπεύειν κατὰ 10 

Α » ἥ 2... 7 ᾿ ν 2 -" , ς τὸν Θρᾳκῶν νόμον ἐϑέλει. καὶ τὸ ὄνομα τοῦτο Θραάκιον ἢ 
4 4 

ἢ -»ΣὟ᾽ο7 “ “ω 

Βένδις: οὕτω καὶ τοῦ Θρᾳκὸς ϑεολόγου μετὰ τῶν πολλῶν 

τῆς Σελήνης ὀνομάτων καὶ τὴν Βένδιν εἰς τὴν ϑεὸν ἀνα- 

πέμψαντος" 

Πλουτώνη τε καὶ Εὐφροσύνη Βένδις τε κρα- 1 

ταιά" 

τὰ δὲ Παναϑήναια καὶ ταῦτα μιμρὰ λέγων τοῖς Βενδιδίοις 

ἑπόμενα τὴν ᾿4ϑηνᾶν εἶχεν τῆς ἑορτῆς πρόφασιν. οὐκοῦν 
ἄμφω μὲν παῖδες Διός, ἄμφω παρϑένοι, προσκείσϑω δὲ 

ὅτε καὶ ἄμφω φωσφόροι, εἰ καὶ ἣ μὲν ὡς εἰς φῶς ἄγουσα 20 
᾿ 2 - Ζ - ᾽ ’ 2 ΄ κι Α ῳ τοὺς ἀφανεῖς λόγους τῆς φύσεώς ἔστι φωσφόρος. ἣ δὲ ὡς 

τὸ νοερὸν ἀνάπτουσα φῶς ταῖς ψυχαῖς" 

δαῖέ οἵ ἐκ κόρυϑός τὲ καὶ ἀσπίδος ἀκάματον 

σῦ ο᾽ 
νι 2 “ » 2 ᾿ τ ᾽ ν ς-»" , καὶ ὡς ἀφαιροῦσα τὴν ἀχλύν, ἧς παρούσης οὐχ ὁρᾷ ψυχή. 35 

’ Α }: » ; Ἁ Ἁ 2 [4 3 -»" Ἁ , τί μὲν τὸ ϑεῖον, τί δὲ τὸ ἀνθρώπειον. ἀμφοῖν δὲ τοιαύτας 
ἰδιότητας ἐχουσῶν δῆλον. ὡς ἣ μὲν γενέσεώς ἔστιν προστάτις 

} Ἁ - -" 7 ἷν Ἁ 2 ᾿ 

καὶ λοϊχευτικὴ τῶν γενεσιουργῶν λόγων, ἡ δὲ ἀναγωγὸς τ. 13ν. 

ψυχῶν καὶ νοῦ χορηγὸς καὶ φρονήσεως ἀληϑοῦς καὶ ἕν τοῖς 

4 μέμνηνται] μέμνηται ὄὅ ἔτι το] τε ΟΧ τι ταῦ [ τῶν 88. τηῦ 
8 οἷσ 58. τα 5] εἰσ δύο (εἰσδ 11.) τα. 9 οἴ 5680]. Ρ]. 8278 

12 Οτρῃ. ἔν. 184 17 οὗ τὰ Τίχη. 9Ὁ, 265 5βαᾳ. | λέγων ββρθο- 
{πε ὴ 28 Πιοα. ΕΒ 4 οἵ Ἐ 121 86. 20 ἀμφοῖν) ν 55. ταῦ 
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οὐρανίοις δυναστεύουσα μειζόνως, ἄνωϑεν δὲ τελειοῦσα πᾶ- 

σαν τὴν σεληναίαν διακόσμησιν. εἰ δὴ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ φαμεν, 

πρέποι ἂν ἡ μὲν τῶν Βενδιδίων ἕορτὴ τῇ πρώτῃ συνουσίᾳ, 
7 » ξ ’ Ὁ ΗΝ , -“" 2 

καϑάπερ ἤαν ὁ τόπος, ΤΏ μιμουμὲνῃ ψυχὴν τῬοσμοῦυσαν Οὐ 
᾿ “ . Α - 

ἀθορύβως δὲ τὴν γένεσιν. τὰ δὲ Παναϑήναια τῇ δευτέρᾳ 

καὶ τρίτῃ μιμουμέναις ψυχὴν ἀναχωροῦσαν εἰς ἑαυτὴν καὶ 

συμπτύσσουσαν τὴν ζωὴν ἀπὸ τῶν κάτω πρὸς τὸν ξαυτῆς 
γοῦν. καὶ ἀντὶ τοῦ τὰ ἀνόμοια πρὸς ξαυτὴν ποσμεῖν τοῖς 
ὁμοίοις συνοῦσαν καὶ κοινωνοῦσαν νοήσεων καὶ ϑεαμάτων 

εὐδαίμοσιν ϑεαταῖς πρεπόντων. εἰ δὲ βούλει, καὶ τὸ μὲν 
Α ΄-. δ “Οἦ 9 »-Ὁ ’ -Ὁ [4 Α δ ““ὦἦ 9 “οΖἍ. 

ξενικὸν τῶν ἱερῶν οἰκεῖον τέϑει τῇ ζώσῃ μὲν ἱερῶς κἂν τῇ 
γενέσει, ξένοις δὲ ἱεροῖς πλησιαξούσῃ. τοῖς γενεσιουργοῖς 

- Ἁ τ -“ἦ 

ἀντὶ τῶν οὐρανίων, τὸ δὲ πάτριον οἷον δὴ τὸ τῶν Πανα- 
ὔ “ 2 Ἁ 2 » 2} 2 , , 4 ϑηναίων τῇ εἰς τὰ οἰκεῖα ἤϑη ἐπιστρεψάσῃ καὶ ξώσῃ νοε- 

΄᾿» ως 7 ν] »-»ο . ρῶς καὶ πρεπόντως τῷ συννόμῳ, φησίν ἐκεῖνος [Ὑἴπι. 42], 
27 4 Ἁ 2 9 » -»"» -»Ἢ 7 ἢ ἄστρῳ. πάτρια γὰρ ὄντως ἐκεῖνα ταῖς ψυχαῖς, διότι καὶ 
πατρὶς ἡμῖν ἐκεῖ κατὰ τὴν δημιουργικήν ἔστι σποράν" ξενικὰ 

3 Α - ὔ ἊΝ Δ ’ , α΄. ῳ Α »ἢ᾿ 2 4 δὲ τὰ τῆς γενέσεως ἱερά, καὶ ταῦτα ἱερὰ ϑεῶν ἑφόρων 
τυγχάνοντα" καὶ δεῖ καὶ τούτοις ἐμπληροῦν τὰ καϑήκοντα 

Α μι, -»ἦ“΄ῤ ’ Α νὴ 2 -Ὕὕ“"ε , 2 ἢ; Ω τὸν ἔχοντα νοῦν, βλέπειν δὲ εἰς ἐκεῖνα καὶ ἐπιστρέφειν ὅτι 
τάχιστα, καϑάπερ ὁ Σωκράτης ἐποίησεν, τῆς μὲν ἐν τούτοις 

ἑορτῆς μετασχών, προσευξάμενος δὲ καὶ ϑεωρήσας οἴκαδε 
εὐθὺς ὁρμήσας. τοσαῦτα καὶ περὶ τῶν καιρῶν. --- Ζείπε-- 

ται δὲ ἔτι περὶ τῶν προσώπων διελϑεῖν. οὐκοῦν δέκα μὲν 
οὗ συνόντες ἀλλήλοις Ἐ Ἐ Ἐ Ἐ 

4 καϑάπερ ἴντα. τὰ 9 οἵ ΡΙ. Ῥμδθᾶ. 1118 18. γοβὺ 
ἱερὰ καὶ 8585. γὰρ τηῦ πθρ06 (εἶ καὶ δαὺ 48]. ἱερὰ δαἰδογαχα 
28 τοιαῦτα τοὶ, 5604 δ 55. τοῦ 26ὅ ροχοιαάθγαπὺ αὐϑύναοΥ αὐϑίθτ- 
ΠπΙομΘ5. ΟὍΙΩ δαΐϊὰβ ΟΡ᾿Ό18 ἤπρ, αἰύογο ὑούο (οὗ. Ρ]. 1 5815 8808), 
ὑδυὰ! 11010. 
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«Περὶ τῶν πρὸς τὸν ὅρον τῆς δικαιοσύνης 
τὸν τοῦ Πολεμάρχου δηϑέντων ὑπὸ τοῦ Σωχράτους 

συλλογισμῶν». 

«Περὶ τῶν ὑπὲρ δικαιοσύνης τεττάρων λόγων 
ἐν Πολιτείᾳ πρὸς τὰ Θρασυμάχου τέτταρα δόγματα ὅ 

περὲ αὐτῆς.) 

κι κκ κ  δυνατώτερόν ἐστιν τοῦ δεομένου τὸ μὴ δεό- 1. 18:. 
κ 2. 2 ν - κ Α 5 Ὧ᾽ μ 

μὲᾶγον. ἀλλ΄ αὑταρλες ξαυτῷ πρὸς τὸ εἶναι ὃ ἔστιν. τούτου 
2 »" - γὰρ ὄντος ἀληϑοῦς δείκνυσιν τὴν ἀδικίαν εἰς τὸ ὁπωσοῦν 

εἰναν δεομένην τῆς δικαιοσύνης. μὴ γὰρ οὔσης δικαιοσύνης τὸ 
5 ᾿ ὡ Ὁ ἀργὸν εἶναι καὶ ἄπραμτον τὴν ἀδικίαν" καὶ τοῦϑ᾽ ὑπομι- 

μνήσκει διὰ πολλῶν. οἷον πόλεως. εἰ αὕτη γέμουσα εἴη 
2 [4 Ἁ ΖΨ - 5.ΌὉ ΝΧ ἋἋ Α 2 

ἀδιμίας. μὴ ἂν ποτὲ δυνηϑῆναν αὐτὴν ἢ πρὸς ἄλλην τι 

πόλιν πρᾶξαι ἢ αὐτὴν πρὸς αὑτὴν διὰ τὸ διχονοεῖν., ἐξ 

ἀδικούντων οὖσαν καὶ ἀδικουμένων᾽ ὁμοίως δὲ καὶ στρατο- 1 

πέδου, εἰ ἐν αὐτῷ εἴη πᾶσα ἀδικία, στασιάσει πρὸς αὑτὸ 

καὶ στασιάζον περὶ αὑτὸ καταρρεύσεται καὶ ἀδρανὲς ἔσται 
. » ’ὔ . υ ᾽ ᾿ ᾿ Ε ; 2 ξ΄ κατὰ τῶν πολεμίων" ὡσαύτως δὲ καὶ οἴκου τινός, ἐν ᾧ 

δέ 2 5 ὃ ’ὔ -“ 9 ᾽ ὃ [4 μηδὲν ἐστιν ἴχνος δικαιοσύνης, τοῦτον ἀνάγκη διχονοίας 

ὄντα μεστὸν μηδὲν δύνασϑαι πράττειν οὐ συμβαινόντων 50 

ἀλλήλοις τῶν ἐνοικούντων. τὸ δὲ πάντων ϑαυμαστότατον. 
Ω͂ ι 2 δικυ ’ Ἁ 9 ’ 2 -»" ν͵ ᾽ὔ ’ὔ ὅτι καὶ ἐν ἕνὲ μόνῳ τὴν ἀδικίαν ἐνοῦσαν ἀνάγκη στάσεως 

αὐτὸν πρὸς ξαυτὸν πληροῦν καὶ διὰ τοῦ στασιάξειν ἀσϑενέ- 
δ ΝΜ 2 “4 ὅν λλ » , ἄλλ ᾽ δ τερον ἁποφαΐίνειν, ἐπ΄ ἄλλα μὲν καὶ ἄλλα φερόμενον, ξαυ- 

Α »" 3 ν , 2 Ὁ ΓΩ ; 32.»ϑΟῺΔἁ“τν} 

τὸν δὲ ἀρέσκειν οὐ δυνάμενον. ἀναγκαῖον ἄρα πάντ᾽ ἄδικον, 38 

εἰ μέλλοι τι καὶ ὁπωσοῦν δυνήσεσϑαι, δικαιοσύνης ἴχνος 
ἔχειν. ἔκ δὴ τούτων γίνεται συλλογισμὸς τοιόςδε᾽ πᾶσα 

1 Ῥουθηθηῦ δδθο 8α θουύατη Βοογαῦβ ϑυρτηθηύυμη Ὁ. 8619 
566. 18 ἢ 55. τη 14. αὑτὴν] αὐτὴν (ἡ 6χ Ἵ) 16 αὑτὸ] 
αὐτὸ 117 αὑτὸ] αὐτῶι οἵ. Θοιμοβύίῃ. 2. 10 22. ἐτηνοὖῦσαν (ἐ 
δα. τὴ ὃ 25 ἄδίκαιον 
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ἀδικία χωρὶς δικαιοσύνης ἀσϑενής ἐστιν πᾶν τὸ δικαιοσύνης 

χωρίς, ἀσϑενὲς ὄν, δεῖται τῆς δικαιοσύνης εἰς τὸ δύνασϑαι" 

πᾶσα ἄρα ἀδικία δεῖται δικαιοσύνης εἰς τὸ δύνασϑαι. πάλιν 

4 ἄλλος συλλογισμός" πᾶσα ἀδικία δεῖται δικαιοσύνης εἰς τὸ 

δ1ϑν. δύνασθαι πᾶν τὸ δεόμενον δικαιοσύνης εἰς τὸ δύνασϑαι 

δικαιοσύνης ἐστὶν ἀσϑενέστερον᾽ πᾶσα ἄρα ἀδικία δικαιο- 
ΜΝ 5. κα σύνης ἐστὶν ἀσϑενέστερον. τοῦτο δ΄ ἣν τὸ προκείμενον. --- 

3 2 

Ἴσως δ᾽ ἄν τις ἀπορήσειεν. μήποτε τὴν τελέαν ἀδικίαν οὐ 
λαμβάνομεν ἐφ᾽ ἕνός, ὅταν λέγωμεν καὶ τοῦτ ἴπερ ἂδ αμβάνομεν ἐφ΄ ἕνός, ὅταν λέγωμεν καὶ τοῦτον. εἴπερ ἄδι- 

χω Ἁ ΄ἷ΄ῳ 1ὸ κος εἴῃ, διχονοεῖν πρὸς ἑαυτόν. τὸν μὲν γὰρ τοιοῦτον ἔχειν 
- 2 » 

τι τοῦ δικαίου, καϑ'΄ ὅσον ὃ λόγος ἔτι δύναται μάχεσϑαι τῷ 

πάϑει, τὸν δὲ τελέως ἄδικον χρῆσϑαι τῷ λόγῳ δουλεύοντι 
καὶ συνηγοροῦντι τῷ πάϑει καὶ ὁδοὺς ὑπαγορεύοντι τῶν 

,ὔ - 3, 2 -» , ΄, 5 , 
πράξεων. πῶς οὖν ἐν τῷ τοιούτῳ διχόνοιαν εἶναν συγχωρή- 

- - ἐλ ’ Α 7 
18 σομὲν, πάσης τῆς ψυχῆς ἕν λεγούσης ὁ φϑέγγεται τὸ πάϑος, 

καὶ δρμώσης ἐφ᾽ ὕπερ ἐκεῖνο κινεῖ τὴν ζωήν, καὶ πρατ- 
᾽; μον 3 , ἐκ Ὁ ν ΝΣ ’ ν 2 Ὰ 

τούσης τῆς ἀδικίας ἃ δοκεῖ αὐτῇ, δικαιοσύνης οὐκ ἐνούσης: 
7 9 Α ν᾿ 3 ’ ’ [ων , , “έγωμεν οὖν πρὸς τὴν ἀπορίαν ταύτην, ὅτε πρώτη μέν 

19 ἐστιν ἕξις ψυχῆς. ἐν ἢ πάντῃ πρατεῖ τοῦ πάϑους ὃ λόγο ς ψυχῆς. Ί Ή 59 5 )7γ0ς 
ᾶΪὭῳ Ἁ 804 χαὶ ἔχει τὴν ξαυτοῦ τελειότητα τὴν διττήν, τὴν τε γνῶωστι- 

δ ᾿ δ ς΄. 2 ; ιν 2 ξ ; ; 
κὴν καὶ τὴν ζωτιμήν᾽ ἐσχάτη δὲ ἐν ἡ πάντῃ δυναστεύει, 

- , Α , Ω 5....2.ϑ ,,.Ἅ 2 , 2’ 2 ὔ ᾿ 
τοῦ λόγου τὸ πάϑος. ὥστ ἀπ΄ ἑναντίας ἔχειν ἕκείνῃ “αν 

μήτε διορατικόν τινος εἶναι τὸν λόγον μήτε ὄρεξιν ἔχειν 
2 4 ;» Δ ψΨ δι, 2 ’ 8} 7 2 ὀρϑήν. τούτων δὲ ἄκρων οὐσῶν, ἐκ μεσοτήτων ἣ μέν ἔστιν 
» ’ὔ } Ἁ ’ἤ, ΚΝ Α ἢ ᾽ὔ 9 ἤ 2. 85 ἀμείνων. ἣ δὲ χείρων, ἣ δὲ μέση τούτων ἀμφοτέρων. ἐὰν 
μὲν γὰρ μάχηται τῷ λόγῳ τὸ πάϑος, κρατῇ δὲ ὅμως ποτὲ 
τὸ πάϑος, ἀμείνων ἢ τοιάδε ἕξις τῆς ἐσχάτης ῥδηϑείσης καὶ 
χείρων τῆς πρώτης καὶ μέση τῷ ὄντι ἀμφοῖν. ἔτι γὰρ ὃ 

᾽ 2 , ς - }} Ἁ Ἁ Α , λ Α 29 λόγος ἰσχύων ὁπωσοῦν καὶ κατὰ τὸ ζωτικὸν καὶ κατὰ τὸ 
6. 14τ γνωστικὸν μάχεται τῷ πάΪϑει, διότι δὲ οὐκ ἔχει γνῶσιν 

τελέαν, ἀλλὰ δοξαστιμὴν μόνον, ἐνδίδωσί ποτε τῷ πάϑει" 

1ὅ ὃ] ἃ 17 αὐτῇ Ὁ] αὐτῆσ 
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παρούσης γὰρ ἐπιστήμης οὐκ ἂν ἠναντιώϑη τὸ πάϑος, 

ἐκείνης ἐκ πρύμνης κοσμούσης πᾶσαν τὴν. ζωήν. ἐὰν δὲ 
μὴ μάχηται ὃ λόγος τῷ πάϑει διὰ τὸ ἠνδραποδίσϑαι κατὰ 
τὴν ξωὴν καὶ τὸ αὐτὸ τίϑεσθϑαι ὀρεκτὸν τῷ πάϑει, τὸ δὲ 
γνωστικὸν ἔχῃ πῶς ἔτι βλέπειν δυνάμενον, ὃ καὶ διὰ τοῦτο 
2 ’ὔ|͵ ς Α δὲ [4 » 1 - ὔἷ »} ᾽ ἐκείνῳ ὁδοὺς ἐξευρίσχῃ πρὸς τὴν τοῦ πάϑους ἀποπλήρωσιν, 

ΟἿ -»ο“Ὄ -“-ὦ75 4 

ἢ τοιαύτη ἕξις χείρων τῆς εἰρημένης τοῦ λόγου κατὰ τὸ 

ἥμισυ ζῶντος τὸ ἑαυτοῦ: γνωστικῆς γάρ ἐστι δυνάμεως 

ἴδιον τὸ εὑρίσκειν τὰ προτεϑέντα. ἐὰν δὲ γιγνώσκῃ ὁ λόγος 
ς - ν᾽ Σ᾿ τ » ἃ δεῖ καὶ ὀρέγηται ὧν δεῖ, μὴ τελέως δὲ γιγνώσκῃ. τὸ δὲ 

Ὰ 4. ν ΩΝ 2 ὧ δόξ 5 , 2 Ὁ μὴ τέλεον μὴ οὕτως ἔχῃ ὥςτε δόξας εἶναι μόνον ἐν αὐτῷ 
3 βελτίστας ἀλλ᾽ ἤδη καὶ εἰς ἐπιστήμην ὁδεύειν. ἡ τοιαύτη 

Οἵ Δ ᾿ , “- ,2.» 2 ξ 2 , ΄ ΟΝ, ἕξις ἐστὶν ἐγγυτάτω τῆς ἀρίστης, ἐν ῃ οὐδεμία μάχη ἑστίν, 
τοῦ μὲν πάϑους ὅλως μαχομένου, διότε μήπω κρατεῖ ὁ τῆς 

ἐπιστήμης λόγος, τοῦ δὲ λόγου δυναμένου, καὶ πολεμοῦντος 
ν) “Ὁ - ; -“" 7 Α ᾽ 2 4 ν᾽ αὐτῷ τοῦ πάϑους, κρατεῖν, διότι μὴ μόνον ἔχει δόξας ὀρ- 
,ὔ 2 5 ς -» 2 ΄ 2 , . “σφ, νΝ 

ϑάς, ἀλλ᾽ ὁπωσοῦν ἐπιστήμης ἤρξατο μετέχειν δυναμοῖ γὰρ 

αὐτοῦ τὸ γνωστικὸν ἡ τοιαύτη γνῶσις καὶ παρασκευάζει 
συντονώτερον ἀντέχειν πρὸς τὸ πάϑος τῷ μειζόνως δρᾶν τὸ 
3 Α ᾿ » δ᾿ ᾿ ΄, Ω ᾿ 5 ἣ 
ἀγαϑοὸν καὶ μᾶλλον ἔχειν κατὰ φύσιν. οταν μὲν οὖν τέλειος 
53 -" ς , Υ ’ - 0) ᾿ ᾿ 
ἢ παντελῶς ὃ λόγος, οὐδὲν πράττεται τῶν ἀδίκων διὰ τὴν 

,“,". 2», , . ι »" 2 ι “ ι 
τοῦ ἀρίστου δύναμιν" καὶ ὅταν παντελῶς ἀτελὴς τῷ μηδὲ 

Α Α ω Α 7 Ἁ Α 

τὸ γνωστικὸν ἔχειν {τι} διορατικὸν μηδέ γε τὸ ζωτικὸν 

κατωρϑωμένον. πάλιν οὐδὲν πράττεται. διὰ τὸ δ᾽ ὅλως 8. 14ν. οὕὐὼμ ἢ θ μη ς 
5 Α , -" νι πὶ Οἵς , εἶναι τὸ βουλευόμενον. τῶν δὲ ἄκρων [καὶ] ἕξεων τοιούτων 
.᾽.,,»ν Ἁ 2 » ’ ἷν Α Α - 2 Ψ, ’ὔ 

οὐσῶν λοιπὸν ἐν ταῖς μέσαις ἡ μὲν πρὸς τῇ ἀμείνονι πάλιν 
2 ᾿ - [4 ΤΥ ; 2 Χ » ’ . ς 

ἀπέχεται τῶν πράξεων ἔνδον μόνον ἔχουσα τὴν ἀδικμίαν" ἢ 
᾿ 2 5ΧΝ ᾿ γ : 2 9 2 9 ΟἹ - - 

δὲ μετ αὐτὴν καὶ πράξειεν ἂν, ἀλλ΄ οὐχ ὅλῃ τῇ ψυχῇ 

2. οἵ ΡΙ. Οὐ. 1099 8 μάχηΐται 6 ἐκείνῳ Ὁ] ἐκεῖνο Ϊ 
ἐξευρίσκει Ὁ 10 ὀρέγηιται 18 ἐγγυτατάτω 16 κρατεῖν 
διότι] κρατοίη (οἱ 1τ.) δὲ ὅτι 17 δυναμοῖ οχ δυνάμει αὖ νἱα. 
τη ϑ 19 συντονώτερον] συντομώτερον 24. κατορϑωμένον 

-- ὃν 
Ωῦ τῶν] ἕν . τῶν 

ἘΦ φΦ 

2ὅ 
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δεδογμένα διὰ τὸ εἶναί τινα μάχην" ἡ δὲ μετὰ ταύτην ἐστὶν 
ς “ ῖ ᾽ ι Ψ - - ΄, 5.9 ἢ δοκοῦσα καὶ πράττειν καὶ ὅλῃ τῇ ψυχῇ πράττειν, οὐδ 
αὐτὴ δὲ ἄνευ δικαιοσύνης οὖσα. τί γὰρ ἴδιον δικαιοσύνης 

“» Μ᾿ . ᾽ 
ἢ τὸ αὐτοπραγεῖν; ἔστι δὲ τοῦτό πῃ καὶ ἐν ταύτῃ" καϑ 

ὅσον γὰρ τὸ ἐν τῷ λό ὠστιπὸν τὸ οἰκεῖον ἔργον ἐργά- ὅσον γὰρ τὸ ἐν τῷ λόγῳ γν ΐ εξ 0γοὸν ἔργ 
ἐν » Α -ῃ᾽ ἕετανι δριμὺ βλέπον καὶ εὑρίσκον ὃ ξητεῖ, κατὰ τοσοῦτον 

2 » 5), Φ Ἁ ᾿" Ἁ 2} φ 2 Ἁ αὐτοπραγεῖ., καϑ' ὅσον δὲ δουλωϑὲν τὴν ὄρεξιν ἔχεν κοινὴν 

πρὸς τὸ πάϑος. οὐκ αὐτοπραγεῖ. πάντως τοίνυν ὅταν γίνηταί 

τις ἀπὸ ἀδικίας πρᾶξις. δεῖ μετεῖναι τῷ πράττοντι δικαιο- 
, 5. δὲ , ᾿ ν , , ΟἹς ἕξ ᾿ σύνης. εἰ δὲ λάβοις καὶ τὴν ταύτης χείρονα ἕξιν, ἐν ἢ καὶ 

ς ᾿ 2 7 ἵ Α 2 Α ’ ““. ἡ ὃ λόγος ἤδη τετύφλωται καὶ τὸ ὀρεκτικὸν διέστραπται, εἰκό- 

δι 

1 Φ 

2 ς ΟΥ͂ Οῖ ᾽ 2 7 2 

τῶς ἄπρακτος ἢ ἕξις αὕτη, δικαιοσύνης ἁμυδροτάτης ἔτι 
2 “ “᾿ς 3 

οὔσης, ὡς μηδ΄ εἶναι δοκεῖν᾽ ἔστι γάρ πως. καϑ' ὅσον 
ἀπολείπειν τὴν ψυχὴν πάντῃ τὰς κοινὰς ἐννοίας ἀδύνατον, 

- “» »" 2 5 18 καὶ μάλιστα τῇ τοῦ ἀγαϑοῦ ἐφέσει. καϑ' ὅσον οὖν ὡς πρὸς 
ἀγαϑὸν δρμᾷ, δικαιοσύνης μετείληχεν᾽ καὶ γὰρ εἰ ἐνεγένετο 

᾿ 2 ,ὔ ἊΝ γ, 2. Ὰ 2 , ᾿ ᾿ 5 ἧς παντελὴς ἀδικία ψυχῇ. τάχ᾽ ἂν ἀπώλεσεν καὶ τὸ εἶναι ψυχή 
᾿ Ν » Ν᾿ - - ,» - 5 5 , καὶ γὰρ σῶμα κατὰ πᾶν νοσῆῇῆσαν ἀπόλλυται. δεῖ οὖν εἶναί 

τι δικαιοσύνης ἴχνος καὶ ἐπὶ τῆς ἐσχάτης ἀδικίας καὶ ἐν 
-"Ὕ » 5. κἱ 2 .,} . δ Ἷ Ἁ κ 

40 μιᾷ ψυχῇ, δι ὃ σῴξεται κατ΄ οὐσίαν" ὥστε διχόνοια μὲν καὶ 
7 ’ Α - -“ 

ἐν ταύτῃ πάντως ἐστίν, μαχομένης σχεδὸν πάσης τῆς ψυχῆς 
Ἷ ᾿ ς ’ 3 5. ω ν “᾿ς Ψ ἐ πότ. [πρὸς τὰς ὑποκειμένας ἐν αὐτῇ κοινὰς ἐννοίας" ἄπρακτος 

δέ ἐστιν ἕξις, διότι τὸ τῆς δικαιοσύνης ἴχνος ἀμυδρωϑὲν 
2 ὔ ᾿ , ς ἢ Ω ᾿ ᾿Ν 5. ὃ Ν 
ἐχείνην σχεδὸν μόνην ἀπέφηνεν οὖσαν τὴν μηδὲν καϑ' ἑαυτὴν 

95 δι’ ἀσϑένειαν πρᾶξαι ἰσχύουσαν. ὅτι δὲ καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ 
ἕξει πάντως ἐστὶν δικαιοσύνης ἴχνος, δῆλον᾽ οὐ γάρ που καὶ 
δ ᾿ 2 -» 58 ) ᾿ ’ . δ “ , 
ἑαυτὸν ἀδικεῖν ἐθέλει καὶ διαφϑείρειν τὰ ξαυτοῦ" φυλάττων 

οὖν τό γε πρὸς ἑαυτὸν δίκαιον οὐκ ἔστιν μόνως ἄδικος, οὐκ 
{, 92 ον 

εἰδὼς δὲ ὅπως ἂν φυλάξειεν, ἄδικός ἐστιν, δι΄ ὧν οὐ χρὴ 
᾽ δ Α ; ’ὔ 2 Ά ." 9 -. 

80 φυλάττειν ἑαυτὸν φυλάττων. πάντα ἄρα τὰ δόγματα ἁληϑῆ, 

ὃ γίνται 55. τη ϑ 12 ἀδθ ἔτι ἀπθ10ο 17 φυχή] ψυχῆι 
(ψυχήν Ὁ) 18 Τοτὺ. καὶ γὰρ {καὶδ 20 διὸ 27 δ πού 
{τίς 
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σῳ ." 7 καὶ ὅτι διχονοίας αἰτία ἡ ἀδικία αὐτῷ πρὸς ἑαὐτόν, οὐ 
μόνον πρὸς ἄλλον᾽ καὶ ὅτι πᾶσα ἀδικία τὴν τοῦ πράττειν 

ἀφαιρεῖται δύναμιν τοσούτῳ μᾶλλον, ὕσῳπέρ ἔστιν ἀδικία 
-»-7ε »“ΡΤ΄ Ἁ μᾶλλον" καὶ ὅτι δικαιοσύνης μὲν ἀδικία δεῖται, ἀδικίας δὲ 

δικαιοσύνη πρὸς τὸ πράττειν οὐ δεῖται. τούτων δὲ ὄντων ὅ 

ἀληϑῶν κρατήσει τὸ δυνατωτέραν εἶναι τῆς ἀδικίας τὴν 
9 μι κῳ δικαιοσύνην. “Ζάβοις δ΄ ἂν καὶ πόρισμα διὰ τῶν νῦν εἰρη- 

μένων, ὕπερ πρῶτος εἶδεν ᾿“μέλιος, ἀπὸ μείζονος ἀδικίας 
ἐλάσσονα γίνεσϑαι καχὰ πολλάκις, ἀπὸ δὲ ἐλάσσονος μείζονα. 

’, Α ’ 2 ’ 27 , 2 ς ᾽ 7ὔ πρατούσης γὰρ τελέως ἀδικίας ἀπρακτός ἔστιν ἡ ζωή, συνού- τὸ 
δ 2 ΟΝ , 7ὔ ,ὕ -» ς ,2 5,..ὦ σης δὲ αὐτῇ δικαιοσύνης γίνεταί τις πρᾶξις ἀπ΄ αὐτῆς. 

« “5, καὶ μηδεὶς οἰέσϑω ψεῦδος εἶναι τὸ δηϑέν, διότι μείζονα 
᾿ 2 μ᾿ ς. 2 , “ 2 ,ὔ ι » κακὰ γενοιτ ἂν ἀπὸ ἀκολασίας ἢ ἀκρασίας, καὶ ταῦτα 

’ 2 ’, ζ Α 2 ’ 7 , 23 } μείζονος οὔσης κακίας. ἡ γὰρ ἀκρασία κακία τέ ἐστιν καὶ 
οὐ κακία᾽ μάχεται γὰρ ὁπωσοῦν ὃ λόγος πρὸς τὸ πάϑος, 1 

ὅπερ οὔπω κακίαν ποιεῖ τελείαν, [ ὥστε διὰ τοῦτο ἐλάττονα ξ ιτὅν. 
’ 9 Α “« 2 ’ἤ ’΄ ’; , 2 2 ’ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀκρασίας, διότι σύμμιοτός ἐστιν ἐκ κακίας 

καὶ μὴ κακίας. τὸ δὲ ῥηϑὲν ἐπὶ δυεῖν κακίαιν ἀληϑές, οὐκ 
2. κ [ ι 2 ’ Ω Α ι - Α ἡ." 2.ϑ κ᾿ ἐπὶ κακίας καὶ οὐ κακίας. ὅτι δὲ καὶ τοῦτο τὸ ἀξίωμα ἐπὶ 

. 2 νι 2 ΄, τ ’ Αι , , 
τὸ ἀγαθὸν ἀνάγειν δυνατόν, ᾧ χρώμενος τὸν τρέτον διξ- 20 

ϑηῆὲν λόγον. δῆλον. τὸ γὰρ αὐταρκέστερον ἔγγιον τοῦ 
ἀγαϑοῦ, τὸ δὲ ἔγγιον τοῦ ἀγαθοῦ δυνατώτερον τοῦ πορρώ- 

2 ς΄ ΖΦ 2 2. » ΄ , 2 
τερον ἐξ ἀνάγκης. ὥςτ΄ εἰκότως δυνατώτερόν ἐστιν δικαιο- 

σύνη τῆς ἀδικίας. 

“Δοιπὸς δὲ ἡμῖν ὃ τέταρτός ἐστιν λόγος, δεικνὺς ὡς 88 
προείπομεν τὸν δίκαιον εὐδαίμονα καὶ οὐ τὸν ἄδικον ὄντα, 
ὡς ἔλεγεν Θρασύμαχος. δείκνυσι δὲ κανόνα τοιόνδε 9έ- 
μενος. παντὸς ἔργον εἶναι τοῦτο ὅπερ ἂν ἢ μόνον ἢ κάλ- 
λιστα ἀπεργάξηται᾽ μόνον μὲν ὡς ὀφθαλμοῦ τὸ ὁρᾶν καὶ 39 
ὥτων τὸ ἀκούειν καὶ τὸ γεύεσθαι γλώσσης" κάλλιστα δέ, 8δὅ 

4 διῦτι ΟΟΥΥ. τῇ ϑ 8 εἶδεν (εν ΟΣ ν τηῦ δῦ τὰ. τθ0.) 
18 δυεῖν (ε ΘΧ ο) 19 καὶ οὐ κακίασ ἴτὰ. τη 5 οἵ ῬΙ. 
3489 84480 8594 
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2 

ὡς τοῦ δρεπάνου τέμνειν ἄμπελον, ἀλλ᾽ οὐ σμίλης, σμίλης 
. ὧς τὸ σκύτη τέμνειν, ἀλλ᾽ οὐ μαγαίρας, μαχαίρας δὲ ὦ δέ, ὡς τὸ σχύτη τέμνειν, μαχαίρας, μαχαίρας 5 

4 ’ , ν 2 2 »- λ -»" ὃ » ᾽ δὋὋ,,ὔ 

τὸ κρέα τέμνειν, ἀλλ᾽ οὐ τῶν λοιπῶν, διότι τούτων ἕκάστον 
- Α 

ἐφ᾽ ὧν εἴπομεν κάλλιστα ἔχει τὸ τέμνειν, τὰ δὲ ἄλλα χειρό- 

νῶς, καὶ ἐκείνων τῶν ἔμπροσϑεν, διότι ἕκαστον μόνον ποιεῖ 

τὸ εἰρημένον ἔργον, τὸ ὁρᾶν τὸ ἀκούειν τὸ γεύεσθαι. καὶ 
ἀνάγοις ἂν ἐπὶ τὴν πάντων ἀρχὴν καὶ τοῦτον τὸν κανόνα, 
διότι τοῖς μὲν δίδωσιν τὸ οἰκεῖον ἐκπληροῦν ὡς οὐὖσὰ αὖ- 

Ν , - δὲ ζ ὖσ 2 ϑὲ " ι ν 7 τοὲν μόνοις. τοῖς δὲ ὡς οὖσα τἀγαϑὸν εἰ καὶ μὴ μόνοις. 
2 - -" ἀλλὰ κάλλιστα. παρ᾽ ἐκείνης γὰρ πᾶσιν ὑπάρχει τὸ οἰκεῖα 

2 μι Ψ 2 ΄7 ῖ 3 [4 [4 2 , 

ἔργα ἔχειν ἄλλα ἄλλοις. διότι καὶ ἐκείνης πρώτης ἐστὶν 

ἔργα τὰ ὄντα πάντα, καϑάπερ τοῦ ἐσχάτου (οὐδέν», τῶν 

δὲ μέσων τὰ μὲν ἔστιν. τὰ δὲ οὐκ ἔστιν. τούτου δὴ 
δ 1θν. τεϊϑέντος τοῦ κανόνος λαμβάνει πρότασιν τοιαύτην ἀναμ- 

τι φισβήτητον᾽ πᾶν τὸ οἰχεῖον ἔργον εὖ ἀπεργάζεται τῷ ἔχειν 

20 

2 ϑι 

5,7 2 ΄ὕ 2. ν᾽ “ΝΑ ἃ “ 2] ᾿ ᾽ 
οἰμείαν ἀρετὴν. μεϑ' ἧς ἐκπληροῖ τὸ ἑξαυτοῦ ἕξργον καὶ κατ 
Ὁ) . δ᾽»; ᾿ ς 9 ᾿ , 2...» . 2 ἊΝ 
ἐκείνην" ἑκάστου γὰρ ἡ ἀρετὴ τελειότης ἐστίν, καὶ ἐνεργοῦν 

ἴων ὰ κῳ 5 2 αὐτὸ ποιεῖ τελείως ἐνεργεῖν. εἶϑ' ἑτέραν πρότασιν περὶ 
- - . 7 Ἁ 2 - "Ὄ 2 2 ι Α 

ψυχῆς διπλῆν" τότε μὲν εἰ τῆς ψυχῆς ἔργον ἐστὶν τὸ βου- 

λεύεσϑαν καὶ ἐπιμελεῖσθαι καὶ ἄρχειν ἐρωτῶν (μόνῳ γὰ μ ἐν 9 μονῷ γὰρ 
᾽ 2 - ; ᾿) 4 »ΞΨ} “ - ς τούτῳ ἄν φησιν πρᾶξαι), τότε δὲ εἰ τὸ ζῆν ἔργον ψυχῆς 

»Ὃο"᾿ ’ - “ὄ »-“’ 

καὶ γὰρ ζῶμεν μόνῳ τούτῳ, τῇ ψυχῆ. πεποίηται δὲ διπλῆν 

τὴν ἐρώτησιν. ἢ ἵνα λάβῃ τό τε τῆς λογικῆς ἴδιον ἔργον, 

οἷον τὸ βουλεύεσϑαι καὶ τὰ τούτῳ σύστοιχα, καὶ τὸ μὴ 
᾽ 7 2 Α , »ὔ - 2 , Ἁ -Ὁ ταύτης μόνον, ἀλλὰ καὶ πάσης ψυχῆς ἔργον (καὶ γὰρ τοῦ 

9 ᾽ὔ Α -“Ὡ- 2 ν᾿ 2 » . ἋἊ ΑΥ͂ Ω͂ - -ὋὉὖ ἀλόγου τὸ ξῆν ἔργον, οὐκ ἐκεῖνα)" ἢ ἵνα λάβῃ τῆς ψυχῆς 
᾽ὔ Α }} Ἁ ν᾽ ἤ δ 2 ͵ ο- 7 

τό τὲ γνωστικὸν καὶ τὸ ὀρεκτικόν. ὃ ἐκάλεσεν ζῆν. Τούτων 
9 Ὁ 

δ΄ οὖν ὑποκειμένων οὑτωσὶ πρόεισιν ὁ λόγος τὸ βουλεύεσϑαι 
ι 2 » ν Ἅ) νι ς - λ - ς ’ὔ 

καὶ ἐπιμελεῖσθαι καὶ ἄρχειν καὶ ἁπλῶς τὸ ξῆν μόνῃ ὑπάρχει 

9 μὴ ἴτη. 84. τοῦ 18 εἶθ᾽ δχ εἰσ τοῦ αὖ νἱά. 20 ἐρω-- 
τῶ (ν οὐ " 585. τη, 8 οΧχ οἹ) 21 φροϑὺ φησὶν οχύαὺ γὰρ 
22 μόνῳ Ὁ] μόνωσ 28 ἐρώτησινην ἵνα] ἐρώτησιν ἵνα Ὁ 
μ΄; : “6 κ- κα 

ῶὅ ταυτηῦ πάσησ 26 λάβησ τὸν τῆσ 
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ψυχῇ τὸ δὲ μόνῃ ψυχῇ ὑπάρχον ἔργον ἐστὶ ψυχῆς διὰ τὸν 
κανόνα τὸ ἄρα ζῆν ἁπλῶς καὶ τὸ βουλεύεσϑαι καὶ ἔπι- 
μιελεῖσϑαι καὶ ἄρχειν ἔργον ψυχῆς. δεύτερος ἕτερος᾽ τὸ ξῆν 
ἔργον ἐστὶ ψυχῆς; ὡς δεδείχαμεν" πᾶν ἔργον μετὰ τῆς οἰ- 
κδίας ἀρετῆς ἔχει τὸ εὖ" τὸ ἄρα ξῆν τῆς ψυχῆς μετὰ τῆς 
οἰκείας ἀρετῆς ἔχει τὸ εὖ. τρίτος᾽ τὸ εὖ ξῆν τῆς ψυχῆς 

μετὰ τῆς ψυχικῆς ἀρετῆς παραγίνεται. τὸ δὲ μετὰ τῆς ψυχι- 
φῆς ἀρετῆς παραγινόμενον μετὰ τῆς δικαιοσύνης παραγίνεται" 

δέδεικται γὰρ ἀρετὴ ψυχῆς" τὸ ἄρα εὖ ξῆν τῇ ψυχῇ μετὰ 

δικαιοσύνης παραγίνεται. τέταρτος᾽ ἡ δικαιοσύνη τοῦ εὖ 
ξῆν αἰτία᾽ τὸ δὲ αἴτιον τοῦ εὖ  ξῆν αἴτιόν ἐστιν τοῦ 1 τόν. 
εὐδαιμονεῖν" ἢ ἄρα δικαιοσύνη τοῦ εὐδαιμονεῖν ἐστιν αἰτία. 

τὴν γὰρ εὐζωΐαν εὐδαιμονίαν εἶναι" καὶ γὰρ τοῦτο πάντες 

ὁμολογοῦσιν, ταὐτὸν εἶναν τὴν εὐξωΐαν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν, 

οἵ τε. ἐν ψυχῇ τὸ εὖ ξῆν εἶναι λέγοντες καὶ οἱ ἐν τοῖς ἐκ- 

τὸς καὶ οἱ ἐν ἀμφοτέροις" μὴ γὰρ εἶναν τὸ εὐδαιμονεῖν 

ἄνευ τοῦ εὖ ξῆν. Ὅτι μὲν οὖν ἡ δικαιοσύνη συντελεῖ πρὸς 

τὸν εὐδαίμονα βίον, δέδειγνται διὰ τούτων. ὅτε δὲ ἀρετὴ 

ψυχῆς ἔστιν. ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ δεῖξαι πρότερον [». 5495 85.]} 
φρονήσει καὶ σοφίᾳ σύστοιχον αὐτήν, τὴν δὲ ἀδικίαν τοῖς 
ἐναντίοις. ἅπαντες γὰρ τὴν φρόνησιν καὶ τὴν σοφίαν ἀρε- 

τὴν ὑπειλήφασιν᾽ καὶ γὰρ γελοῖον μὴ οὕτω λέγειν, ἐπεὶ καὶ 

αὐτὸ τὸ μὴ λέγειν τὴν φρόνησιν ἀρετὴν ἐμφρόνως ἢ ἀφρό- 
ἢ 2 Α Α 3 ᾽ὔ ν 2 ἤ 2 ει 

νῶς λέγουσιν. εἰ μὲν γὰρ ἀφρόνως, οὐ ἅληϑες ἔστιν ὃ 
; 5722» .2 ,» 2 ς , . .»0. οκ 2 , ᾿ λέγουσιν, ἀλλ᾽ ἀρετή ἐστιν ἡ φρόνησις" εἰ δὲ ἐμφρόνως καὶ 

διὰ τοῦτο ὀρϑῶς, ἀρετὴ πάλιν ἐστὶν ἡ φρόνησις. εἰ οὖν ιἰὰ τοῦτο ὀρϑῶς, ἀρετὴ ἡ φρόνησις. 
Α ΩΝ 7 ’ ν “ Α ὔ 2 Α Α 

τὸ τῇ φρονήσει σύστοιχον ἀρετῇ σύστοιχόν ἔστιν. τὸ δὲ 
» 2 - ἀρετῇ σύστοιχον ἀρετή ἔστιν, ἀλλ οὐ κακία, δῆλον ὅτι 

Χ , 3 Χ 5 - 3 - : , τὴν δικαιοσύνην ἀρετὴν εἶναι ψυχῆς ἀναγκαῖον. εἰ δὲ τις 

ἀποροίη, πῶς ἔργον εἶναι ψυχῆς εἶπεν τὸ βουλεύεσϑαι καὶ 
27 9 3 2 Α » » 2 α΄ ») -Ὁ 
ἄρχειν, ἀλλ΄ οὐ τὸ ϑεωρεῖν κρεῖττον ὃν, ῥάδιον ἀπαντᾶν, 

8 ροϑὺ καὶ 55. καὶ 5864 δσρ. 6 8ὴ τῇ ψυχῇ 

10 

0 Φ9 
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ὅτι τῆς πολιτιπμῆς εὐδαιμονίας ἴδια ταῦτ᾽ ἐστιν, ὅσα τῆς 
ψυχῆς ἔργα ἔϑετο εἶναι᾽ ταύτην δὲ ἔδει σκοπεῖν “καὶ τὰ 

ταύτης ἔργα, διότι καὶ δικαιοσύνην ξητοῦμεν τὴν πολιτικὴν, 

εἰς ἣν καὶ ὃ Θρασύμαχος βλέπων ἔλεγεν αὐτὴν εἶναι τὸ 
συμφέρον τοῦ χρείττονος [». 8889] ὥςτε εἰκότως τὰ τῆς 

πολιτινῆς ἔργα μόνα παρέλαβεν ὡς μόνης ὄντα ψυχῆς. 
σι 

Περὶ τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Πολιτείας εἰρημένων 
ϑεολογικῶν τύπων. 

3 "ὦ 7 »-οῬὉ - ει 9 - “ - 

Ἐν τοῖς τύποις τοῖς ϑεολογικοῖς, οὖς ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς 

Πολιτείας ἐξέφηνεν, πρῶτον ἐκτίϑεται τὸν τῆς ἀγαϑότητος 

ἀεὶ στοχαζόμενον τῶν ϑεῶν καὶ μόνων τούτων αὐτοὺς αἰτιώ- 
-“Ὕ“ 2 - Ι [4 9 3 ςἉ » - 2 μενον. τῶν ἀγαθῶν λέγω πάντων, ἀλλ οὐχὶ καὶ τῶν ἐν- 

αντίων" ἀξίωμα προλαβών [ρ. 8195], ὅτε πᾶς ϑεὸς ἀγαϑός. 
-“ - -Ὁ 9 -΄᾽ ὅταν γὰρ λέγῃ τόν ϑεὸν ἀγαϑόν, δεῖ τοῦτο πρῶτον ἑννοεῖν., 

»" ἍἋ 16 ὅτι πάντα λέγει ϑεόν᾽" ὴ γὰρ τοῦ ἄρϑρου πρόσϑεσις ἢ τὸ 
καϑ' ὑπεροχὴν δηλοῖ μόνον (ὧς ὅταν λέγωμεν" ὃ ποιητὴς 

εἶπεν, τῷ ἀκροτάτῳ τοῦτο ἐξαίρετον ἀπονέμοντες), ἢ τὸ ὅλον 
πλῆϑος. ὡς ὅταν λέγωμεν᾽ ὃ ἄνθρωπος λογικός, ἀντὶ τοῦ 

παντὸς τὸ ἄρϑρον προσάπτοντες. οὐκοῦν ἐπείπερ οὕτω φη- 
20 σίν᾽ ὃ ϑεὸς ἀγαϑός, ἢ τὸν πρῶτον λέγοι ἂν ἢ πάντα ϑεόν. 

ν᾽ 2. 2 " , " , ’» Α , 
ἀλλ΄ ὅτι οὐ περὶ μόνου τοῦ πρώτου βούλεταν τοὺς τύπους 

τούτους κρατεῖν, δηλοῖ μετὰ ταῦτα συμπεραινόμενος. ὅτι 

ἕχαστος τῶν ϑεῶν κάλλιστός ἐστιν καὶ ἄριστος εἰς δύναμιν 

[ρ. 8819]: δηλοῖ δὲ καὶ τοὺς ποιητὰς ἀξιῶν ἐν τούτοις 
9 γράφειν τοῖς τύποις, οἷς οὐκ ἔστι περὶ τοῦ πρώτου πάντως 

ὃ λόγος. εἰ οὖν ὀρϑῶς εἴπομεν. ἀξίωμα τοῦτο πρῶτ γος. εἰ οὖν ὀρϑῶς εἴπομεν. ἀξίωμ ρῶτον 
ληπτέον. πᾶς ϑεὸς ἀγαϑός. καὶ τῶν λογίων τῷ ἀξιώματι Ί 6 9. ἀγᾶαυνος, 46. γι ὧμ 

’ 3 ξ΄ 2 ᾽ ν - 2 ’ ».,2 ΄ μαρτυρούντων, ἐν οἷς αἰτιώμενα τὴν τῶν ἀνθρώπων ἀσέβειάν 
φησιν" 

1 Φ 

2, 8 δὲ --- ταύτησ ἴτὰ. τη 9. οἵ, ὑπο]. ταῦ. 10, 86 
11 αὐτοὺς] αὐτὸν 18 λέγωμεν --- λογυκός ἴτῃ. τη 
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οὐδ᾽ ὅτι πᾶς ἀγαϑὸς ϑεὸς εἰδότες" ἃ ταλαεργοὶ 86 

νήψατε. 

τριῶν δὲ εἰρημένων ἐν Νόμοις ΓΧ ». 9005 544.] τοὺς 

ϑεοὺς χαρακτηρίξειν, ἀγαϑότητος δυνάμεως γνώσεως, τὸ μὲν 
πρῶτον διὰ τοῦ πρώτου τύπου λαμβάνει, τὰ δὲ δύο διὰ 
τοῦ δευτέρου. τὴν ἀλήϑειαν εἶναι λέγων ἐν ϑεοῖς καὶ τὴν 
 ἀμεταβλησίαν. τούτων γὰρ τὸ μὲν τῇ γνώσει, τὸ δὲ τῇ τ ττν. 

7 [4 . -“- - 4 ς 3) 2 ὅλα ᾽ 
δυνάμει προσήκει" τῆς γοῦν γνώσεως ἡ ἀλήϑεια τελειύτης, 

- ᾿ ,ὕ ς,.»,,» ν Χ 5 5..- » » τῆς δὲ δυνάμεως ἡ ἀπάϑεια. τὸ μὲν οὖν ἀξίωμα τοῦτο 
πρῶτον εἴληπται δὲ μετὰ διορισμοῦ τινος ἀναγκαίου. οὐ 

Ἢ 5 2 ΄“ῳ γὰρ ἁπλῶς εἶπεν" ὃ ϑεὸς ἀγαϑός, ἀλλ΄ ὅτι τῷ ὄντι ἀγαϑός, 
εἰωϑὼς διαστέλλειν τὸ ὄντως ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντως τῷ ἐκεῖνο 
μὲν ἄμιμτον φυλάττειν πρὸς τὸ ἐναντίον, τοῦτο δὲ λέγειν 

ἤδη τοῦ χείρονος ἀναπεπλῆσϑαι. ζωὴν γὰρ ὄντως καλεῖ 
καὶ νοῦν ὄντως καὶ κάλλος. οἷς μηδὲν ὑπάρχει τῶν ἀντικει- 

᾿ . .» 2 ῃ “Ἶ - . ἡ) ν δ ; μένων, ἀξωΐας ἀνοίας αἴσχους" μὴ ὄντως δὲ ἕκαστον τού- 
τ' ἰ , -" , » ω ι Υ 

τῶν. οἷς συμμέμιμταί τι τῶν χειρόνων. πᾶς οὖν ϑεὸς ὃν- 
Α Γ 

τῶς ἀγαϑός, οὐσιωμένος κατὰ τὸ ἀγαϑὸν καὶ οὐκ ἔχων 
ς ς 

ἐπίκτητον οὐδ᾽ ὡς ἕξιν τὸ ἀγαϑόν (τὸ γὰρ οὕτως ἀγαϑὸν 
2 » . ᾿ Ἃ “- 2 ΜῈ ᾿ . ἢ 2 κ 

οὐ τῷ ὄντι ἄγαϑὸν (ὃν τοῦ ἀγαθοῦ μετέσχεν) ματ αὐτὴν 
" Α ’, 3 ᾽ὔ 

ἄρα τὴν ὕπαρξιν ὁ ϑεὸς ἀγαθός. καϑ'΄ ὁ καὶ ἔστιν ϑεός, 
5 2 

οὐκ ἄλλο τι ὦν, εἶτα ἀγαϑός, ἀλλ΄ αὐτοαγαϑός, ὥσπερ τὸ 
- 2 5 πρῶτον αὐτὸ τἀγαϑόν. Τούτου δ᾽ οὖν ληφϑέντος ἑνὸς ἀξιώ- 

ματος δύο σχίξονται συλλογισμοί, δὲ ὧν δείκνυται πᾶς ϑεὸς 
ς - ᾿ 2 - : ν , ᾿ ξ Α - ἀγαϑῶν μὲν αἴτιος, κακοῦ δὲ οὐδενός, καὶ οὗτος μὲν τοιῶσδε 
σρόεισιν᾽ πᾶς ϑεὸς ἀγαϑὸς τῷ ὄντι᾽ οὐδὲν τῷ ὄντι ἀγαϑὸν 
βλαβερόν. τὸ μὴ βλαβερὸν οὐ βλάπτει" τὸ μηδὲν κακὸν 
ποιοῦν οὐδενὸς αἴτιόν ἐστι τῶν κακῶν" πᾶς ἄρα ϑεὸς οὐ- 
δενός ἐστιν αἴτιος τῶν κακῶν. ἐν οἷς πρῶτον ἐκεῖνο δεῖ 
5.) ἰν ὁ Ἁ 2 Α ι Α ν Α ς ἢ 9 

εἰδέναι. ὅτι τὸ οὐδὲν χαὶ τὸ οὐδενὸς ὡς μέρος εἴλησται 
- 7 ᾿ -» ᾿ . 2 ᾿ μ᾿ τς τῆς προτάσεως γαν τοῦ κατηγορουμένου" οὐ γὰρ ἂν χαΐὶ ὃ 

1 οἵ ἀθ οὐ. ομδ!ᾷ. 18] ϑεός ἴγη. τηϑ]͵] ἁταλαεργοί 

1ὅ 

20 
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5, 18:. ὑποκείμενος εἶχεν προσδιορισμὸν τὸ πᾶς. ἔπειθ᾽ ὅτι ἀπο- 

ψι 

1 Φ 

1δ 

20 

2ὅ 

φατικαὶ δοκοῦσιν εἶναν πᾶσαν πλὴν μιᾶς ἔκ μεταϑέσεως 

οὖσαι καταφάσεις" δηλοῦσι δὲ αἵ ἑξῆς ἀεὶ τὰ ὑποκείμενα 

μετὰ τῆς ἀποφάσεως λαμβάνουσαι. τῶν δὲ λογικῶν ϑεο-- 
; ς. " , μὴ Ξ νῷ - , 

ρημάτων ἐρρωμένων ὅρα καὶ τὸ πραγματειῶδες τῶν λημμά- 
’ὔ - Α “Ὁ . τῶν καὶ τὴν συνέχειαν. πᾶς ϑεὸς τῷ ὄντι ἀγαϑός" τούτου 

ΠΥ) . ᾿ »Ἥν " 2 4 . 5" , 3 ι 
ἀξίωμα" τὸ τῷ Ὅντε ἁἀγαϑὸν οὐκ ἕστιν βλαβερόν. εἰ γὰρ 

4,.,ἢ 3 - 9 -Ὁ , Ἁ 2 ’ 2 - 2 
οὐσίωται ἐν τῷ ἀγαθῷ καὶ μὴ πῃ ἀγαϑόν ἐστιν (τῷ ὄντι 

Ὰ 27 » ᾽ ν᾽ δ, Ἁ Ὰ Ἁ 4 γὰρ εἴληπται ἀγαϑόν), οὐκ ἔχει τὴν δύναμιν τὴν βλαπτικήν. 

ταύτην γὰρ ἔχον μετέχοι ἂν τοῦ ἐναντίου καὶ οὐκέτ᾽ ἂν 
ΞΓ Ὁ 2 2 ᾿ς 0 Χ Α 27 -ο »“ 2 ᾽ὔ εἴη τῷ ὄντι ἀγαϑόν᾽ οὐδὲ γὰρ ἄλλο τι τῶν τοῦ ἐναντίου 

μετεχόντων. οὐ γὰρ τῷ ὄντι καλὸν τὸ τοῦ αἰσχροῦ μέτοχον 
“Ἂ Ν ’ μ᾽ 2.»ϑ .ϑβΔῺ2 ’ Γ ν᾽ -Ὁ ’, 
ἢ κατὰ δύναμιν ἢ κατ΄ ἕνεργείαν. εἴπερ ὀρϑῶς διώρισται 

ὺ ὶ μὴ ὁ δ᾽ οὖν τῷ ὄντι ἀγαϑόν. (διότι τὸ ὄντως καὶ μὴ ὄντως. τὸ ᾿ . ἀγαϑόν, (διό 
ν 2 , ᾿ -. δ “ »“ 2 -" τ ᾿ 

οὐκ ἔχει δύναμιν τὴν τοῦ ἐναντίου τῷ ἀγαϑῷ; οἷον τὴν 
’ Ἃ -Ὁ- ν) 2 ; Α Δ ἍἋ 

βλαπτικήν, διὰ τοῦτο οὐκ ἔστι βλαβερόν. τὸ δὲ μὴ ὃν βλα- 
- 5 »" ἰ 

βερόν, φησίν, οὐδαμῶς βλάπτει. τίνι οὖν ταῦτα διέστηκεν: 

ἢ τὸ μὲν τὴν δύναμιν ἀφεῖλεν τὸ πρότερον, τοῦτο δὲ ἐκ 
πολλοῦ τοῦ περιόντος τὴν ἐναντίαν ἐνέργειαν. βλαβερὸν 

Ἁ ; ἋἋ Ἁ ΄ ’ Α 2 4 γὰρ λέγεται. κἂν μὴ βλάπτῃ, δυνάμενον δὲ ῃ βλάπτειν, 
᾽ὕ } νι 2» 2 “ Ω 5 , ᾿ βλάπτον δὲ τὸ ἤδη ἐνεργοῦν. ἡ οὖν διαφέρει τὸ ϑερμαν-- 
Α »" Α “» ’ ἦ . Α ᾿ ᾿ 

τιπὸν καὶ τὸ ϑεομαῖνον, ταύτῃ διέστηκεν τὸ βλαβερὸν καὶ 

τὸ βλάπτον. ἐκεῖνο δὲ ἐν πᾶσι τοῖς τοιούτοις δῆλον, ὅτι 
Α Ἁ 2 - » ’ Α Α ᾽ 2 2 

τὸ μὲν ἐνεργοῦν καὶ δύναται, τὸ δὲ δυνάμενον οὐκ ἐξ 
- 2 

ἀνάγκης ἐνεργεῖ" ὥστ εἶ τι βλάπτει, καὶ βλαβερόν, οὐ 
μέντοι ἀνάπαλιν. σὺν ἀντιϑέσει οὖν ἀντιστρέψας ἕλαβεν, 

ειδν. ὅτι τὸ μὴ βλαβερὸν οὐδαμῶς βλάπτει. τὸ δὲ μὴ βλάπτον, 

φησίν. οὐδὲν ποιεῖ κακόν" ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἐξισάξει, καὶ 
εἶ τι βλάπτει, κακόν τι δίδωσι τῷ βλαπτομένῳ. καὶ εἴ τι 

80 κακὸν ποιεῖ, βλάπτει τὸ πάσχον. τοῦτο δὲ ὅτι ἀληϑές, λά- 

ὅ λημάτω. 19 86 ἐκ-περιόντος οἵ. ῬΆΠΟΡ. ἀ6 ἀθῦ. 209, 16. 

9282, 28 Ἠο]οᾶ, δοίμ. 368, 38 90 ϑερμαάτικὸν] ν 55. πι83 
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- -ὠ Α ν᾽ "Ὁ [4 βοις ἂν ἐκ τοῦ ὅρου τῆς βλάβης" ὡρίσατο γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ 
- “5 - » Ἁ ν 

[». 8850] βλάβην εἶναι τὴν χεῖρον ποιοῦσαν εἰς τὴν οἱ- 

κπείαν ὁτιοῦν ἀρετήν. εἰ δὲ χεῖρον ποιεῖ, δῆλον ὅτι κακύνει 
“-“οᾷ ἉἉ Ὁ] 

τὸ βλαπτόμενον. εἰ ἄρα τι μηδαμῶς βλάπτει. οὐδὲν ποιεῖ 
χεῖρον εἰς τὴν οἰκείαν ἀρετήν" εἰ μηδὲν ποιεῖ χεῖρον εἰς 

»-»-"ὝὍᾺ Ἁ τὴν οἰκείαν ἀρετήν, οὐδὲν κακύνει τῶν πάντων (εἰ μηδὲν 
κακύνει τῶν πάντων», οὐδενὶ ποιεῖ τι κακόν. τὸ γὰρ κακόν 
τι ποιοῦν καπύνει τὸ δεχόμενον, καὶ ἔοικεν ἀντιστρέφειν μὲν 

ταῦτα, τὸ βλάπτειν καὶ τὸ κακὸν ποιεῖν" ἀλλὰ τὸ μὲν ὡς 

πρὸς τὸ μετεχόμε ὑναφέρεσϑαι, τὸ δὲ ὡς πρὸς τὸ με- ρὸς μετεχόμενον ἀναφέρ . τὸ ς πρὸς τὸ μ 
τέχον. κακὸν γάρ ἔστι τὸ μετεχόμενον, βλάπτεται δὲ οὐ 

- ε - ξ “ τοῦτο. ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἐν ᾧ ἐστιν τοῦτο, ὥστε βλάπτει μὲν τὸ 
ν ἣ -" " Α ᾿ 3 » δ Ι . φ ὑποκείμενον. ποιεῖ δὲ κακὸν τὸ ἐν τῷ Ὁποκειμένῳ" οἷον 

νόσον μέν τι ποιεῖ, βλάπτει δὲ οὐ τὴν νόσον. ἀλλὰ τὸ λα- 
Α Ν ᾿ 5. ,κἢ 3 ΠΥ - ω , νλλ᾽ βὸν τὴν νόσον. ἐπεὶ οὖν οὐδὲν τῶν κακῶν χωριστόν, ἁ 

2 2} 7 -- ἔμ κῳ Α Ὡῳ Ά [ῳ 

ἐν ἄλλῳ πάντως, δῆλον ὅτι πᾶν τὸ ποιοῦν τι κακὸν ὑπο- 

κείμενόν τι πρότερον τῷ κακῷ βλάπτει. λέγων οὖν τὸ μὴ 
βλάπτον μηδὲν κακὸν ποιεῖν ἐκ τοῦ μηδὲν ὑποκείμενον 
διατυϑέναι χεῖρον λαμβάνει μηδὲ διάϑεσιν ἔν αὐτῷ ποιεῖν 
παρὰ φύσιν. καὶ οὕτως οἱ ὅροι διαφέροντές εἶσι καὶ τῆ 96 φύοιν. 6 9 φὲρ 5 “ 

Α Ἁ - προτάσεως ταύτης. Τὸ δὲ δὴ μηδὲν κακὸν ποιοῦν οὐδενός, 
φησίν, αἴτιόν ἐστι τῶν κακῶν. εἰ γὰρ αἴτιόν τινός ἔστιν, 

δύναμιν ἂν ἔχοι κακὸν ποιεῖν, ὥστε καὶ ἐνέργειαν ἕξει ποτὲ 
τοιαύτην ἐὰν οὖν τὸ δυνάμενον ἤδη ὡς ἐνεργοῦν ϑῶμεν ἰχυτῇ μ θη ὡς 97 μὲν. 
ἔσται τὸ αἴτιον τῶν κακῶν τινὸς ποιοῦν τι κακόν, ἐξ ὧν συμ- 
βαίνει τὸ μηδαμῶς κακὸν ποιοῦν κακόν τι ποιοῦν. τοῦτο δὲ 

Ἁ 2 ’ 2 3 ᾽ -"- δ ; - ᾽ Α τὸ ἀδύνατον οὐκ ἠκολούϑησεν τῇ ὑποϑέσει τῇ λαβούσῃ τὸ 
᾽ 2} 2 - “ Χ ν) 2 » δυνάμενον ἤδη τι ἐνεργοῦν (δυνατῷ γὰρ οὐκ ἀκολουϑεῖ 

ἀδύνατον), ἀλλὰ τῷ τὸ μηδαμῶς κακὸν ποιοῦν αἴτιον εἰπεῖν 
κακοῦ τινος. ἀληϑὲς ἄρα τὸ μηδενὸς αἴτιον εἶναι τοῦτο τῶν 

4 ποιεῖ Ὁ] ποιῆι 6 εἰ --- πάντων δα. Ὁ (αα8ὸ δημθη 
οὐδὲν) 8 ποιοῦν Ὁ] ποιεῖν 21 δὴ] δ ἴτ. τὰ" φαὖὺ τη ἡ τη 

ξ,9 [ε 
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κακῶν. οὗτος μὲν οὖν ὃ συλλογισμὸς συνάγει πάντα ϑεὸν 
5 “Ὁ ς -Ὁ 

αἴτιον εἶναι κακοῦ μηδενός. ---- Ὃ δὲ ἑπόμενος τούτῳ διὰ τῶν 

ἀντικειμένων τοῖς εἰρημένοις, ὧν τὰς ἀποφάσεις ἐλάμβανεν, 

ἀγαθῶν αἴτιον μόνων εἶναι δεικνύει πάντα ϑεόν. καὶ 
2 Α 5 » 

5 ἔχουσι τάξιν ὀρϑήν, πρότερον μὲν εἶναι τὸν ἀφαιροῦντα τὸ 
"Ὁ 92 Α -ὖ -ἢ» 7 Α Α ’ὔ Α 

χεῖρον ἀπὸ τῶν ϑεῶν, δεύτερον δὲ τὸν προστιϑέντα τὸ. 
κρεῖττον. οὐδὲ γὰρ ἦν πλεονέκτημα τῶν ϑεῶν τὸ μὴ εἶναι 
κακῶν αἰτίους (οὐδὲ γὰρ ὁ τραγέλαφος), ἀλλὰ τὸ πάντων 

85ὅ7 ἀγαθῶν αἰτίους ὑπάρχειν. ἔστιν οὖν ὁ δεύτερος λόγος 

1ὸ τοιόσδε. πᾶς ϑεὸς τῷ ὄντι ἀγαϑός" τὸ τῷ ὄντι ἀγαϑὸν 
᾽ ν Ι - Α 2 ’ὔ; Ὁ - 7 

μόνως ὠφέλιμον. τοῦτο γὰρ ἀντίκειται τῷ βλαβερῷ, δύνα-: 
»» 9 ᾽ 7 Ἁ Α 2 ’ , 27 

μὲν σημαῖνον ὠφελητικήν. ἄλλο γὰρ τὸ ὠφέλιμον καὶ ἀλλο 

τὸ ὠφελοῦν" ὠφέλιμον γὰρ τὸ σιτίον καὶ μὴ ἐνεργοῦν. 
διὸ καὶ ἑξῆς ἐπάγειν δυνατόν" τὸ δὲ μόνως ὠφέλιμον μόνως 

15 ὠφελεῖ" οὐ γὰρ δὴ βλάπτει μόνως ὠφέλιμον ὄν, βλαβερὸν 
δὲ οὐδ᾽ ὅλως, οὐδ᾽ αὖ μηδέποτε ὠφελεῖν αὐτὸ δυνατόν" 
τὸ γὰρ δυνατὸν ἐνδέχεται γενέσϑαι. ἐὰν οὖν ληφϑῇ γεγονός, 
5“, Α ’ » “ Α μ -" [4 2 ΄ ἔσται τὸ μηδέποτε ὠφελοῦν ποτὲ ὠφελοῦν, ὕπερ ἀδύνατον. 

- ᾿ ᾿ 3 τοῦτο δὲ οὐ διὰ τὴν ὑπόϑεσιν, ἀλλ᾽ ὅτε μηδέποτε ὦὧφε- 
40 λοῦν ἐθέμεϑα τὸ δυνατὸν ὠφελεῖν. ἀλλὰ μὴν τὸ μόνως ὠὧφε- 

“» , 2 ᾿ -ς , ᾿ “, Ὁ κ« » Ε19ν. λοῦν μόνως ἀγαϑὰ | ποιεῖ" βλάπτοι γὰρ ἂν καὶ τῶν κακῶν 
τι ποιοῦν. κεῖται δὲ μόνως ὠφελεῖν. καὶ πάλιν ἰστέον τὴν 
τῶν δύο τούτων ὅρων διαφοράν, ὅτι τὸ μὲν ὠφελεῖν πρὸς 

τὸ ὑποκείμενον ἀναφέρει τὴν ἐνέργειαν. τὸ δὲ ἀγαϑοποιεῖν 
5 πρὸς τὰ ἐν ὑποκειμένῳ. ποιεῖ γὰρ ὑγείαν εἰ τύχοι καὶ ἀρε- 

2 -» τήν. ἀλλ᾽ οὐχὶ τὰ ποιούμενα ὠφελεῖ, ἀλλὰ τὰ μεταλαμβά- 
, “Ὁ ᾿ δ΄. ΙΓ 2 . δῶ δ γοντὰ τούτων, σῶμα καὶ ψυχήν" ὥστε οὐκ εἰσὶν οἵ ὅροι οἵ 

2 [4 Α ἄλλ » ἄλλ Ἁ 9 Ἁ 5 ν᾿ 2 αὐτοί, πρὸς ἄλλο καὶ ἄλλο τὴν ἀναφορὰν ἔχοντες, κἂν ἀντι- 
στρέφωσιν, ὃ δή τινὲς ἐνεκάλεσαν τούτοις τοῖς συλλογισμοῖς. 

ὅ ξξουσι ἴτ. ταϑ, αὐἱα Βοτιρβουῖῦ τοΐ πο... ἅ661 ἔχουσι αὖ Ὁ 
τοῦτο 

ἴ κρεῖττον" γὰρ ἦν, ἴτα. γρ. οὐδὲ γὰρ ἦν ταῦ 16 ὠφελεῖ! 
ὠφελεῖν 
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ς ’ Ἁ -- ι 2 ; -Ὁ “" Α Ϊ ὑπόλοιπον δὲ λῆμμα καὶ ἐν τούτῳ τῷ συλλογισμῷ, τὸ μόνως 
ν} Α » ὔ . 2 » “2 . 3, 5, ξ ΄ ἀγαϑὰ ποιοῦν μόνων εἶναι ἀγαϑῶν αἴτιον. ἀφ᾽ ὧν συνά- 

5 -»“"- } ς - 
χεται πάντα ϑεὸν μόνων εἶναν ἀγαϑῶν αἴτιον. γχαὶ ἡμεῖς 

μὲν καὶ ἐπὶ τοῦ δευτέρου συλλογισμοῦ πάσαις ἐπεξήλθομεν 
»- νὴ ταῖς προτάσεσιν᾽ ὁ δὲ Πλάτων τὰς ἄκρας μόνας ἔϑηκεν εἰ- 
᾿ς - »νΝν " 2 ᾿ , ς. ἡ ΕΝ ι , 

πών" πᾶν τῷ ὄντι ἀγαϑὸν μόνως ὠφέλιμον, καὶ πᾶν τὸ μόνως 
’ 2 Α -»“ Α 

ὠφέλιμον μόνης εὐπραγίας αἴτιον, ἀντὶ παντὸς ἀγαϑοῦ τὴν 

εὐπραγίαν λαβών. διὸ καὶ ἐπάξει τοῖς ἀνθρώποις μόνων 

ἀγαϑῶν εἶναι τὸν ϑεὸν αἴτιον τὴν γὰρ εὐπραγίαν ἐν ἀν- 
ϑρώποις εἶναι, διότι καὶ τὰς πράξεις" τοῦτο δέ, διότι καὶ 

προαίρεσιν. ἐν δὲ ἁλόγοις ἢ ἀψύχοις ἔστι μὲν ἀγαϑά, πρά- 
ξεις δὲ οὐκ εἰσίν" διὸ οὐδὲ τὸ ἀγαθὸν τὸ ἐν τούτοις εὐὖ- 

“ 2 , , ι 53 2 ᾿ ᾿ - δύ πραγίαν ὀνομάζουσιν. Τίς μὲν οὖν ἀρχὴ ποινὴ τῶν δύο 
- ΕΝ “ Ν 2,.,}2 2 ’ ’ ΄ συλλογισμῶν, εἴπομεν. τί δὲ ἀπ΄ ἀμφοτέρων πόρισμα συνά- 

- 4 9 “ 

γειν δυνατόν. νῦν λέγωμεν. εἰ γὰρ μόνων ἀγαϑῶν αἴτιος 

ὁ ϑεὸς καὶ πᾶς ϑεὸς κακοῦ οὐδενός. συναποδέδεικται καὶ 

ὅτι κακῶν ἰδέα οὐκ ἔστιν" καὶ γὰρ ἡ τῶν καλῶν ἰδέα ϑεὸς 

ἔσται, ἐπείπερ πᾶσα ἰδέα ϑεός, ὡς ὃ Παρμενέδης εἶἴ- 1.30:. 
ρηξεν [ρ. 1845]. εἰ οὖν καὶ ἡ τῶν κακῶν ἰδέα ϑεός., πᾶς 30 

[ο,ἐ ῳ Α 

δὲ ϑεὸς ἀγαϑῶν μόνων αἴτιος, κακοῦ δὲ οὐδενός, ἔσται καὶ 
ζς --ὦ - 5ς ἢ ; ν} -Ὁ 5» ἢ - Ἁ ν , ἡ τῶν κακῶν ἰδέα μόνων ἀγαϑῶν αἰτία, κακοῦ δὲ οὐδενός. 

Α ; Α “ ᾿ 5.οὰ , » 2 “- ς τὸ δὲ μηδενὸς κακοῦ αἴτιον οὐδὲ παράδειγμά ἐστε κακῶν 

καὶ γὰρ τὸ παράδειγμα ἕν τι τῶν αἰτίων. τὸ δὲ μὴ ὃν 

παράδειγμα τῶν κακῶν οὐκ ἔστιν ἰδέα κακῶν πᾶσα γὰρ 
507 Ὰ [ 27 ᾿ 5. 7 - - τ 

ἰδεα παράδειγμα. συμβαίνει ἄρα τὴν ἰδέαν τῶν κακῶν μὴ 
5 2. κ -»" 5.7 - “ νι 31 »- ’, εἶναν αὐτὸ τοῦτο ἰδέαν κακῶν. οὔσης δὲ ἰδέας κακῶν τί 
} - Ἁ ν᾽ ’ . ΚΓ Ἁ «7}. μ᾿ Ἁ ἰδέ Ἁ τὸ ποιοῦν πρὸς αὐτήν; ἴσως γὰρ εἴποις ἂν τὴν ἰδέαν μὴ 

ποιεῖν, ἀλλὰ ἄλλο τι πρὸς αὐτὴν βλέπον. εἰ μὲν οὖν ὁ 
5Ι͂ 5 νἈ ᾽ »} Ὰ δ΄ - -"ὝἘ 2 Α 5Γ ἔχων αὐτὴν ϑεός, ἀδύνατον. εἴπερ τῶν κακῶν οὐδενὸς αἴ. 

Α ς ει ᾿] ς - “» 3 - -Ὁ -“" 

τιος ὁ ϑεὸς᾽ εἰ δὲ ὁ ποιῶν τι τῶν ἐνταῦϑα κακῶν, πᾶς 

6 δὴ πᾶν {τὸΣ τῷ 22 μόνων Ὁ] μόνον 28 δὲ ροϑὺ 
τὸ 58. τηϑ 24 τὸ ὈΥΙῸΒ 58. τὴ ὅ 

25 

90 
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δὲ ὁ τὸ παράδειγμα εἰδὼς οἶδε καὶ τὴν εἰκόνα, γιγνώσκων 
ἄρα τὸ κακὸν ποιήσει ὃ ποιῶν, ὅπερ ἀδύνατον" ἀγνοίᾳ γὰρ 

δρῶσι τὰ κακὰ πάντες, ὡς ἐν Μένωνι δέδεικται. ταῦτα 

περὶ τῶν δύο συλλογισμῶν τῶν ἐν τῷ πρώτῳ τύπῳ περι- 
ἐχομένων, καϑ' οὺς δεῖ μυϑολογεῖν περὶ ϑεῶν ὑμνοῦν- 
τας αὐτῶν ἀεὶ τὴν ἀγαθότητα καὶ φυλάττοντας ἀναιτίους 

Θι 

κακῶν. 
2 - Ἐπὶ δὲ τὸν δεύτερον μεταβάντες διπλοῦν αὐτὸν εὑρή- 

Α Ν γ Ὁ “"ἅ -“ 

δομεν. κοινὸν μὲν γὰρ αὐτῷ δόγμα δεῖξαι πάντῃ τὸ ϑεῖον 
10 ἀπαϑές, καὶ μήτε μεταβάλλον μήτε ἐξαπατῶν ὡς μεταβάλλον" 

κῳ 3 ΄ῳ καὶ γὰρ τοῦτο πάϑος ἐπ΄ αὐτό τι φέρει" τὸ γὰρ ἑκούσιον τῆς 
2 Ὰ 2 9 9 ὃ ἐ 0 δὲ - λό Α 9 ἁπάτης οὐκ ἀπαϑές. διῃρημένου δὲ τοῦ λόγου παντὸς εἰς 

3 

τὸ μήτε μεταβάλλειν αὐτὸ κατ΄ ἀλήϑειαν μήτε ἀμετάβλητον 
κ80ν. ὃν σοφίξεσϑαι καὶ ἐξαπατᾶν ὡς μεταβάλλον τοὺς ὁρῶν- 
τ τας, εἴποις ἂν διπλοῦν εἶναι τὸν δεύτερον τύπον καὶ τὸ 

}: μ “ “ [κι 9 » Α » Α νι ὦ μὲν αὐτοῦ δεικνύναι ὅτι ἀμετάβλητον τὸ ϑεῖον, τὸ δὲ ὅτι 

μόνως ἀληϑευτικόν, ἀπάτης πάσης καὶ ψεύδους καϑαρεῦον. 

Πῶς οὖν δείκνυται τὸ πρότερον τοῖν δυεῖν; λαμβάνει δὴ 

πάλιν ἀξίωμα πρὸ τοῦ λόγου τοιόνδε᾽ πᾶν τὸ μεταβάλλον 
“᾿ δ 25.ϑΑᾷ ͵δ -Ὁ ᾽ὔ ς Ἁ ’» , 9 ᾿ 80 ἢ ὑφ΄ ἑαυτοῦ μεταβάλλει, ὡς ψυχὴ κακυνομένη καὶ ἀρετὴν 

»» - Δ Φ32..ἡ ς - ΄, μ᾿ ἴσχουσα προαιρετιπῶς;, ἢ ὑπ΄ ἄλλου. ὡς σῶμα ϑερμαινόμενον ἢ 
; 7 λ μ 2 ῇ Ω κ Α - 

ψυχόμενον. τούτου δὲ ληφϑέντος ἐπιφέρει. ὅτι καὶ τὸ ϑεῖον, 

εἰ μή ἐστιν ἀμετάβλητον, δεῖ κατὰ ϑάτερον μεταβάλλειν τού- 
2 

τῶν. κείσϑω πρότερον ὑπ᾽ ἄλλου τινὰ μεταβάλλειν ϑεόν. 
95 οὐκοῦν τὸ μεταβαλλόμενον πᾶν τοῦ μεταβάλλοντος ἀσϑενέ- 

στερον, εἴπερ τὸ μὲν ποιεῖ, τὸ δὲ πάσχει᾽ τὸ δὲ ϑεῖον πᾶν 
δυνατώτατον. καὶ ἀσϑένεια πάϑος οὖσα ὑλικὸν πόρρω τῶν 

΄-« 2 « “ἕῳ 

ϑεῶν. οὐκ ἄρα ὑπ᾽ ἄλλου μεταβάλλεταί τις τῶν ϑεῶν᾽ 
9 

οὐδὲν γὰρ ἔχεν δυνατώτερον" τὸ δὲ ὑπ΄ ἄλλου μεταβαλλό- 
Υ ; ᾽ 2. “κ Φ ς ΄ 

80 μένον ἔχει τι δυνατώτερον. δόξειεν δ΄ ἂν οὗτος ὁ λόγος 

8 οἵ ΡΙ. Μη. 7719 5βαα. 24 δὴ {καὶ κείσθϑωϑ 28 τις] 
τι (ροββὶβ οὐΐϊϑιη ϑείων) 80 ἔχειγετι (γ Ῥοϑὺ 115.) 46]. τὰ 89 

Ῥβοσμῦβ, δ. Κ τ ο]]. 8 
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ἕνα μόνον ποιεῖν ϑεόν᾽ πολλῶν γὰρ ὄντων ἔστι καὶ τὸ 
9 δυνατώτερον. ἢ τὸ μὲν δυνατώτερον ἔστιν, οὐκ ἄσϑενε- 

στέρου δὲ δυνατώτερον, ἀλλὰ τὴν οἰκείαν ἔχοντος ἀσάλευτον 
᾽ 3 Ν 9 Ἁ ς ῳ Α »Ἥ ΟΡ ᾿ ’, 

δύναμιν. οὐ γὰρ ἀσϑενὴς ὃ ἡλιακὸς νοῦς. ὅτε μὴ ταύτην 

ἔχει τὴν δύναμιν ἣν ὃ δημιουργός, ἀλλ᾽ ἐν τῷ οἰκείῳ εὐἰδὲι 6 
τὴν ἀκροτάτην ἔχει δύναμιν. τὸ οὖν ἀσϑενὲς δι᾽ ἀπόπτω- 

- 3 
σίν ἐστι τῆς οἰκείας δυνάμεως ἀσϑενές, οὐ δι΄ ὕφεσιν τὴν 

πρὸς τὸ κρεῖττον. ἅπαντα γὰρ οὕτως ἂν εἴη ἀσϑενῆ πλὴν 
ζ “ἢ ἑνός, καὶ εἰ ἡ ἀσϑένεια κακόν, πάντα κακοῦ μέτοχα πλὴν 9 

ἑνός. οὐδενὶ δὲ ἡ ὕφεσις κακόν᾽ οὐσίωται γὰρ κατὰ 5.31τ. 

ταύτην. εἰ οὖν ἡ ὡς ὕφεσις ἀσϑένεια οὐσιώδης, πᾶν δὲ 
εξ “- - 

κακὸν ᾧ ἐστι κακὸν οὐκ οὐσιῶδες (τὸ γὰρ οὐσιῶδες κατὰ 
᾿ Α Α Α Α » 2 μὴ 5᾽ Α ἐν 

φύσιν, τὸ δὲ κακὸν παρὰ φύσιν), οὐκ ἂν εἴη κακὸν ἡ 

ὕφεσις οὐδὲ τὸ οὕτως ἀσϑενές᾽ ἀλλ᾽ ὅταν τι μὴ ἔχῃ τὴν 
2 ,ὔ 2 Ὡ , , ῳ 2 7] 4 

ἐπιβάλλουσαν αὐτῷ δύναμιν, τότε ἡ ἀδυναμία κακόν. τοι- 16 

αὐτην δὲ ἀνάγκη ἔχειν τὸ ὑπ᾽ ἄλλου μεταβάλλον, τῆς οἰκείας 
ἀποπῖπτον δυνάμεως. εἰ οὖν πᾶν τὸ ϑεῖον ἐν τῇ ξαυτοῦ 

τάξει δυνατώτατον καὶ ἄριστον, καὶ εἰ ἄλλο ἄλλου δυνα- 
4 ἠδ ; [ῳ ἤ λ}) Α ὃ “δ 

τώτερον, οὐδεμίαν ὑπομένει μεταβολὴν τὸ καταδεέστερον 

ὑπὸ τοῦ κρείττονος. καὶ γὰρ ἐκεῖνο ἄριστον μειζόνως. οὐ-- 20 

δὲν δὲ τῶν ἀρίστων μεταβλητικόν ἐστι τῶν ὁμοίων, ἀλλὰ 

μειξόνως τοῦ ἐν αὐτοῖς ἀρίστου φυλακτικόν. πᾶν γὰρ τὸ 

μεταβάλλον ἑαυτῷ τὸ μεταβαλλόμενον ἑξομοιοῖ, πάντως. εἰ 858 

οὖν τὸ κρεῖττον μεταβάλλοι τι τῶν χειρόνων, ἑαυτῷ τὸ μετα- 

βαλλόμενον ἐξομοιώσει᾽ τὸ δὲ τῷ κρείττονε ὁμοιούμενον 55 

Ζαύ 

4 μάτην 8558. τοὋῦ  ὄὅ ἣν οΧΣ ἢ τοἪῦξ 9. πάνταχοῦ οοΥγ. τι | 
καποῦ- ἑνός τη. τῇ 1δὅ η Ῥοϑὺ τότε 58. τη] δὴ ταύτην 
17 ἀποπίπτον . ἀποπίπτειν. ῬΟΞΒΙῚΒ οὔϊδιη «τῷ τῆς 18 καὶ 
ἐΐ ἀ6]. ταῦ, τὰ. κἂν ἦι ταῦ (απᾶθ ἄριστον ἂν εἴῃ Ὁ) 19 τὸ] 
τὸ 

ὑπὸ 58. τηῦ [δὃχ καταδεέστερον ἴδοὶὺ καταδεεστέρου ἢ γαῖ, ΤΌΤΒΤΙΒ, 
καταδεέστερον ταῦ 20 οὐδὲν --- 32 μειζόνως ἴτα. τχϑ 

, τ 
Οὅ τὸ δὲ 55. τη 



φι 

10 
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δυνατώτερον γίνεται" τὸ δὲ δυνατώτερον γινόμενον ἀμετα- 
βλητότερον γίνεται" εἰ ἄρα τὸ κρεῖττον ἐκεῖ μεταβάλλοι τι 
τῶν χειρόνων, τὸ μεταβαλλόμενον ἀμεταβλητότερον γίνοιτ᾽ 

ἄν, ὅπερ ἀδύνατον. Ὅτι μὲν οὖν πᾶν τὸ ϑεῖον ἀμετάβλητον 
ὑφ᾽ ἑτέρου, δέδεικται" λείπεται δὲ εἰ μεταβάλλει τοῦτο ὑφ᾽ 
ἑαυτοῦ πάσχειν. ἀλλὰ πᾶν τὸ ὑφ᾽ ξαυτοῦ μεταβαλλόμενον 
ἢ ἐπὶ κρεῖττον ἢ ἐπὶ χεῖρον ἴσχει τὴν μεταβολήν. ἀλλ᾽ ἐπὶ 
μὲν τὸ χεῖρον ἑκουσίως οὐδὲν ἂν ξαυτό ποτε μεταβάλλοι" 
πᾶν γὰρ τὸ πάσχον τοῦτο δι᾽ ἄγνοιαν αὐτὸ φαΐένεται πάσχον 
τοῦ ἀγαϑοῦ. ἐπὶ δὲ τὸ κρεῖττον εἶ τε μεταβάλλοι ξαυτό, 

πρὸ τῆς μεταβολῆς ἐνδεὲς ὃν τοῦ οἰκείου ἀγαθοῦ τὴν τοι- 
ἔι31ν. αὐτὴν αἱρεῖται μεταβολήν. ἐξ ἀμφοῖν δὲ ] ἢ ἀκούσιον 

1ὅ 

20 

2ὅ 

90 

ἐνέργειαν ἀνοίσομεν ἐπὶ τὸ ϑεῖον ἢ ἔνδειαν ἀγαϑῶν. ἀλλὰ 
μὴν καὶ γνῶσίς ἐστιν τοῖς ϑεοῖς ἡ ἀρίστη καὶ ζωὴ αὐτάρ- 
κης" οὔτε ἄρα ἐνδεεῖς εἰσιν ἀγαθοῦ τινος οὔτε ἀκούσιόν τι 
πάσχουσιν. εἰ δὲ ταῦτα, οὐδὲ ὑφ᾽ ξαυτῶν μεταβάλλουσιν, 

ὥσπερ οὐδ᾽ ὑπ᾽’ ἄλλων. καὶ λαμβάνει πόρισμα πάλιν ἐκ 

τούτων. ὅτι οὔτε τοῖς σώμασιν οὔτε ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ὃμο- 

οὐσιοί εἰσιν οἵ ϑεοί. τὸ μὲν γὰρ ὑπ᾽ ἄλλων μεταβάλλειν 
σώμασι πᾶσι προσήκει, τὸ δὲ ὑφ᾽ ἑαυτῶν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 

εἰ οὖν ἐν Νόμοις [ΓΧ ». 8945 55. λέγοιντο τὴν αὐτοκίνη- 

τον κίνησιν μεταβολῶν οὖσαν τὴν πρωτίστην αἵ ϑεῖαι ψυχαὶ 

κινεῖσθαι. τὸν τρόπον τῆς μεταβολῆς ἐκεῖνον ἐροῦμεν μήτ᾽ 
ἐπὶ τὸ κρεῖττον εἶναι μήτε ἐπὶ τὸ χεῖρον, ἀλλὰ μεταβατικὴν 
ξωὴν ἀπ᾽ ἄλλης νοήσεως ἐπ᾽ ἄλλην, τῆς αὐτῆς τελειότητος 
μενούσης. διὸ καὶ ἀμετάβλητόν τινες ἐκείνην μεταβολὴν 

καλοῦσιν, ὡς οὐκ ἐξισταμένην τοῦ οἰκείου ἀγαϑοῦ, ἀλλ᾽ ἀεὶ 
ἐν τέλει οὖσαν. ὅ φησιν ᾿ριστοτέλης περὶ τῆς οὐρανίας 

φορᾶς. ὁ δὲ παρὼν λόγος ταύτας ἔλαβεν τὰς ἀλλοιωτικὰς 
τοῦ κινουμένου μεταβολάς, ἀλλ᾽ οὐ τὰς μεταβατιχάς. διὰ 

10 ἑαυτὸν 16 οὐδὲ] οὔτγεξ 17 δὴ λαμβάνεται 21 ἀεὶ 
ΘΧ δὲ τηϑ 28 ἐντελῆ Πϑάρττῃ. [ οἵ. τηϑχῖσγὴθ 6. οϑϑῖο 11 4 

. 8.5 
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τὴν τῶν ἑπομένων ἐξέτασιν. ἕπεται δὲ ὡς μαϑησόμεϑα 
93 διελέγξαι τοὺς λέγοντας μεταβάλλειν τοὺς ϑεοὺς εἰς ἀνθρώ- 

πους ἢ καὶ εἰς ἄλλο τι ξῷον ἐν ταῖς εἰς ἀνθρώπους ποι- 
-»" ἊΝ ᾿ 3 

νωνίαις καὶ ἐν ταῖς ἐπιφοιτήσεσιν. ἀλλοιοῦσϑαι μὲν οὖν 

ἀδύνατον ϑεούς. μεταβατικῶς δὲ ξῆν δυνατόν. ἀναλλοιώτου 5 

τῆς μεταβάσεως οὔσης᾽ ὥσπερ καὶ τὰ ἐμφανῆ ταῦτα τὰς 
Α ’ὔ 27 9 [4 δ ἤ ἢ Ν τοπιπὰς μεταβάσεις ἄνευ ἀλλοιώσεως ὑπομένειν φαμέν. αἱ 

δὲ ἅμα | ἀλλοιώσεσι μεταβάσεις τῶν μερικῶν εἰσι ψυχῶν 1. 38:. 
κατιουσῶν ἢ ἀνιουσῶν, ὡς καὶ σωμάτων τῶν ἐνύλων. --- 
Ταῦτα μὲν οὖν δείκνυσιν ἀμετάβλητον πάντα ϑεόν᾽ λείπεται 10 
δὲ ἐκεῖνο κατιδεῖν, εἰ μὴ μεταβάλλον αὐτὸ μήϑ᾽ ὑφ᾽ ξαυτοῦ 

“,, Σ᾽, » ᾿ ᾿ - , , ζς»ν 2 - μὴ ὑπ ἄλλου κατὰ τὸν τῶν γοήτων τρύπον ἡμᾶς ἐξαπατᾷ, 

φανταζόμενον οἷον οὐκ ἔστιν. πάλιν οὖν ἀξίωμα προει- 

λήφϑω τούτων. ὅτι πᾶν τὸ ἐξαπατῶν ἢ ἐν ξαυτῷ ἔχον τὸ 
»“ -, ΟΥ̓ μ᾿ 2. κ ἣΝ 5 9 

ψεῦδος καὶ ἠπατημένον ἀπατᾷ ἕτερον. ἢ αὐτὸ μὲν οἶδὲ τἄ- 1 

ληϑές, ἐξαπατᾷ δὲ διὰ τῆς εἰς ἄλλο ἐνεργείας. οὐ δυνά- 
2) “Ἀ Ἅ - “Ὁ Ἃ ’ 2 ’ 2 

μενον ἄλλως ἢ ἐχϑροῶν πρατῆσαν ἢ φίλους ἀνοήτους ὄντας 
ἵ Ἁ Ὅ 3 - 3 α 3 “ 5 - καὶ μὴ δυναμένους ὠφεληϑῆναι διὰ τοῦ ἁληϑοῦς εὖ ποιῆσαι. 

πότερον οὖν ἔνδον ἔχουσι τὸ ψεῦδος οἱ ϑεοὶ καὶ οὕτως 
ἀπατῶσιν; ἀλλὰ ἀδύνατον" πᾶν γὰρ τὸ τοιοῦτον ψεῦδος καὶ 590 
ἀνϑρώποις ἐχϑρὸν καὶ ϑεοῖς" οὐδεὶς γὰρ ἂν οὕτως ἀπάτην 

ἔχειν ἐν ἑαυτῷ βούλοιτο" παντὶ γὰρ τὸ ἠπατῆσϑαν ἀκούσιον. 
Ἂ - ν) »" ἀλλ᾽ ἄρα οὐκ ἠπατημένοι ἄλλους ἀπατῶσιν; ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο 

δυνατόν" οὔτε γὰρ ἐχϑρόν τι τοῖς ϑεοῖς ἐστιν οὔτε φίλον, 
ἀνοήτως διακείμενον. οὐδαμῶς ἄρα τοῖς ϑεοῖς ἀπατᾶν προσ- 90 
- αᾳ,,5. κ 2 , Α,, ᾿ς , ἮΝ 2 
ἥκεν. οὔὐϑ᾽ ὡς ἡπατημένοις οὔὐϑ' ὡς φίλοις τῶν ἀἁπατω- 

; μ᾿ ς 2 - δ » 5 , “ 2 μένων οὔτε ὡς ἐχϑροῖς. Οἱ μὲν οὖν τύποι τοιοῦτοι, καϑ' 
οὺς ἐθέλει τοὺς περὶ ϑεῶν διατιϑέναν μύϑους ταῦτα τρία 

σώξοντας᾽ ἀγαθὸν τὸ ϑεῖον καὶ μόνων ἀγαϑῶν αἴτιον" 

ἀμετάβλητον τὸ ϑεῖον, οὔϑ᾽ ὑπ᾽ ἄλλου μεταβαλλόμενον οὔϑ᾽ 

8 8 ἀλλοιώσει 11 μήθ᾽ ὑφ᾽] ϑ' ὁχ τ οὐ ᾽ἡ ἃ τηῦϑ 
ἰ, “ 

16 ἐξαπατᾶταϊ οοΥΥ. τὰ 21 οὗτοσ] οὕτως Ὁ 
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6 2.δ “Ὁ 5 Α Α -Ἅ 4 Ἁ Α ν᾽ » 

ὑφ᾽ ξαυτοῦ" ἀληϑευτικὸν τὸ ϑεῖον. οὗτε διὰ τὸ ἀπατᾶσθαι 

ἀπατῶν οὔτε δι᾿ αὐτὸ τὸ ἀπατᾶν. 
Τούτων δὲ ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος δεδειγμένων πρὸς μὲν 

δ.38ν. τὸ πρῶτον | ἀπορεῖται. πόϑεν τὰ κακά" καὶ γὰρ εἴτε 
5 ϑεόϑεν, ψευδὴς λόγος ὃ δεικνὺς μόνων ἀγαθῶν τὸ 

1 

1 

2 

Ρ᾽ 

0 

ὅ 

Ξφ 

σι 

ϑεῖον αἴτιον" εἴτε ἀλλαχόϑεν, εἰ μὲν ἐκεῖνο ϑεόϑεν, πολλῷ 
μειζόνως τὸ ϑεῖον αἴτιον τῶν κακῶν" εἰ δὲ μὴ ϑεόϑεν, 

δ 3 , [4 - 1 Ἁ 9 - κι Α -Ὁ αἴ ἀρχαὶ πλείους μιᾶς, ἣ μὲν ἀγαϑῶν ἣ δὲ κακῶν. 
πρὸς δὲ τὸ δεύτερον, πῶς αἵ αὐτοφάνειαι γίγνονται τῶν 
ϑεῶν, φαινομένων τότε μὲν ἀτυπώτων φώτων. τότε δὲ τε- 
τυπωμένων᾽ μὴ γὰρ προσέμενοι ταῦτα τὴν ἱερατικὴν ὅλην 

ἀνατρέπομεν καὶ τὰ ἔργα τῶν ϑεουργῶν., καὶ ἄνευ τούτων 
τὰς αὐτομάτους ἐπιφανείας τῶν ϑεῶν ἐν σχήμασιν ἄλλοτε 
ἄλλοις φανταξομένων. ἄπορον οὖν πῶς μὴ μεταβάλλον τι 
τῶν ϑείων ἐν διαφόροις αὐτοπτεῖται μορφαῖς. πρὸς δὲ τὸ 
τρίτον. πῶς χρησμοὶ δίδονται ψευδεῖς τῶν χρώντων μὴ 
ψευδομένων, ὧν τὰ χρηστήρια μεστὰ πάντα᾽ καὶ πῶς οὐχὶ 
τοῦ ἀγαϑοῦ πρὸ τῆς ἀληϑείας ὄντος διὰ τὸ ἀγαϑὸν οἵ ϑεοὶ 
καὶ ψεύσονταί ποτε καὶ ἀπατήσουσι τοὺς ἀναξίους τῆς ἀλη- 

ϑείας αὐτόϑεν τυχεῖν. ταῦτα γὰρ ἄν τις διαπορήσειεν πρὸς 
τοὺς εἰρημένους λόγους, καίτοι δι’ ἀναγκαίων ἀποδεδει- 
γμένους. 

Εἴρηται μὲν οὖν διὰ πλείονων ἐν ἄλλοις περὶ τούτων, 

λεγέσϑω δὲ καὶ νῦν συντόμως εἰ δοκεῖ, πρὸς μὲν τὴν πρώ- 
9 ’, ΟἿ Α Α 2 ᾽ “΄ 3 ς. 23.ϑ ἡ) 2 

τὴν ἀπορίαν, ὅτι τὸ κακὸν οὔτε ϑεόϑεν οὔτ΄ ἀπ΄ ἄλλης αἱ- 
’ » , 2 ν. ἡ“ Ἁ 7 ἥ τίας τινὸς προηγουμένης εἰς τὰ ὄντα τὴν πάροδον (δέχεται). 
! Ἁ Ἃ -- ος ἢ 2 ᾽ὔ μ}} Ὰ μ4 43 ἡ ἢ 

οὐδὲ γὰρ ἢ κακῶν ἰδέαν εἰσάγειν ἢ τὴν ὕλην αἰτίαν λέγειν 
δ» ,ς , ν ᾿ »" -» , ἢ ᾿ αὐτῶν δυνατόν᾽ πάντα γὰρ τὰ εἴδη ϑεῖα τέ ἐστι καὶ νοερὰ 

8. 28τ. καὶ οὐσιῶν ἢ τῶν ἐν ταῖς οὐσίαις τελειοτήτων προέστηΪκεν" 
ζ » ΟΝ -“ ΄ ς ν) 7 “- ᾽ ᾿ 

80 καὶ ἢ ὕλη παρῆπται ϑεόϑεν ὡς ἀναγκαία τῷ ποσμῳ. καί 

2 οὔτε δι᾿ Ὁ] οὐδὲ δι᾽ | τὸ 55. ταῦ [10 8ῃη 6]. φώτων!" 
18 ἐν] ἐνδὲ 16 χρώντων ἴτα. ταῦ 26 τινὸς] ἐστὶν ὧσ [προηγου- 
μένην, ὁογ. Ὁ 21 εἰσάνάγειν ΘΧΡ. τοῦ 28 τὰ (0το τὰ) 85. ταῦ 

9] 

“Ὃ] 

ΘΙ 
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»“ - ’ 

οὔτε κακοποιὸς ἡ συντελοῦσα πρὸς τὴν γένεσιν τοῦ παντὸς, 
- 3 5 ν᾿ οὔτε ἀγαϑὸν ἡ ἐσχάτη τῶν ὅλων, ἀλλ᾽ ἔχει τὴν τάξιν ἐν 

»“»ἦ΄ “ »-Ὄ ’ὔ 

τοῖς ἀναγκαίοις" πᾶν γὰρ τὸ ἕνεκά του τοιοῦτον. οὐδεμίαν 

οὖν οὔτε εἰδητυκὴν οὔϑ᾽ ὑλικὴν τῶν κακῶν αἰτίαν ὑποϑε- 
τ 2 2 2 5 ᾿ τέον, οὔϑ᾽ ὅλως μίαν ἀρχήν. ἀλλ΄ ὡς αὐτὸς εἶπεν. μερικὰ ὅ 

Ὁ ΄ᾳ΄'Ὥω ’ Φ 

καὶ διεσπαρμένα τὴν παρυπόστασιν αὐτοῖς προξενεῖν λεκτέον 
Ἁ ἤ Οἢ κ -᾽ Ω͂ Ὁ - μ)} ᾿ Ἃ 

μερικὰ μέν, ὅτι μηδὲν τῶν ὅλων, οἷον νοῦν ἢ ψυχὴν ἢ 

σῶμα, πολλὰ δέ, ὅτι μὴ ἕν᾽ διὸ καὶ αὐτός φησιν ἄλλ᾽ ἄττα 859 
αὐτῶν χρῆναι ζητεῖν τὰ αἴτια [ρ. 8799]. πάντως γὰρ εἰ 

σῶμά ἐστιν κακοῦ μετέχον, ἔστιν ἐν τούτῳ διάφορα ἄττα, 10 
ξ 2 ᾿ 2.» Α 2 , ΄ ὧν ἀσυμμέτρῶς ἐχόντων πρὸς ἄλληλα παρυφίσταται νόδος, 
δ ὔ -ν ν᾽ 7 ἑκάστου πρατεῖν ἐϑέλοντος. καὶ εἰ ψυχή; διάφορα ζωῆς εἴδη 

καὶ ἐν ταύτῃ καὶ ἐναντία πώς ἐστιν, ὧν μαχομένων ἐκ τῶν 

ἑτέρων τοῖς ἑτέροις ἐνδύεταί τι κακόν, ξκατέρου τὸ ξαυτοῦ 

πράττοντος. ἔδει δὲ καὶ σῶμα εἶναι τοιοῦτον ἐν μαχομένων, 
“σ᾽ 5 ᾿ ᾿ ᾿ ς ᾿ ἷ 2 , 
ἵν ἢ τι καὶ φϑαρτὸν καὶ ὁ κόσμος τέλειος ἐξ πάντων 

ὑποστάς. καὶ ψυχῶν ἐνταῦϑα σύμμιξιν, ἵν᾿ ἡ μὴ λογικῶν 

ἄμοιρα τὰ τῇδε ζῴων. μηδ᾽ αὖ λογικαὶ ξωαὶ σώμασιν ἐμ- 

φύωνται χωρὶς μεσότητος καὶ ποιῶσι καὶ πάσχωσι τὰ τῶν 

ἀλόγων, ὀρέγωνται αἰσϑάνωνται φαντάζωνται" τούτων γὰρ 30 

χρεία τοῖς ϑνητοῖς. εἰ μέλλοι καὶ βραχύν τινα σώξεσϑαι 

χρόνον. παρυφίσταται οὖν τὰ κακὰ ταῖς προηγουμέναις τῶν 

ὄντων ἐνεργείαις καὶ οὐδὲ δι᾿ ἄλλο τι ἢ τὸ ἀγαϑόν, καὶ 

παρυποστᾶσιν αὐτοῖς εἰς δέον χρῆται τὸ πᾶν καὶ ἀγαϑύνε- 34 
Ἁ -“ - -- ’ ’ Α “9. ται ] καὶ ταῦτα τῇ τῶν χρωμένων δυνάμει. διὸ καὶ οὐδὲν 1. 38ν. 

2) ᾽ 2 2. “2 9 - 7] ι Α Α 

ἄκρατον κακόν, ἀλλ΄ ἴχνους ἀγαθοῦ μετείληχεν. καὶ τὸ κακὸν 
5 , ς 2 , ᾿ “ ς 2. Ἱ - 

οὖν ϑεόϑεν, ὡς ἀγαϑὸν πῃ. καὶ ταῦτα ῇτὉπ΄ ἄλλων μερικῶν 

αἰτίων καὶ πλειόνων ἐπεισοδιῶδες γεγονὸς αὐτοῖς τοῖς πολ- 

λοῖς ἐκείνοις. πρὸς μὲν οὖν τὴν περὶ τῶν κακῶν ξήτησιν 
τοσαῦτά φησιν ὃ λόγος, ἀναιτίους αὐτῶν ἀποφαίνων τοὺς 80 

μι ῷι 

1 οὗ ἀ6 τη8]. 5105. 2387.21 ὅ οἵ ΤΊ. 488, 085 Ῥγ. α6 τηϑ]. 58. 
260,ὕ 6 διεσπαρμένα] 8 ὉΥΤῸΒ ΒΧ α τη 8 ἕν οχ ὄν, ἀθ:πη66 ο 88. 
11 τῶν οοῦν. 8 14 τοῖσ ΟΣ τὸ τὼῦϑθ 21 ϑνητοῖσ ἴτὰ. δαα. τηὅ 
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ϑεούς. Πρὸς δὲ τὴν δευτέραν τὴν περὶ τῶν αὐτοφανειῶν β 
λεχτέ ὅτε τῶν ϑεῶν μενόντων ἀμεταβλήτων καὶ μηδὲν ἐχτέον;; μ μεταβλήτων καὶ μη 
προσλαμβανόντων ἢ ̓ ἀποβαλλόντων αὐτῶν φάσματα ϑεῖα 
προβάλλεται, τὴν γένεσιν ἐν τῷ περὶ ἡμᾶς δεχόμενα τόπῳ. 
τῶν γὰρ ὁρώντων σώμασι χρωμένων καὶ τῶν ϑεῶν αὐτῶν 
ἀσωμάτων ὄντων τὰ ἀπ᾿ αὐτῶν προτεινόμενα ϑεάματα τοῖς 
ἐπαξίοις ἔχει μέν τι καὶ ἀπὸ τῶν προτεινόντων, ἔχει δέ τι 
καὶ τοῖς δρῶσιν συγγενές" διὸ καὶ ὁρᾶται καὶ οὐ πᾶσιν 
δρᾶται. καὶ γὰρ τοῖς ὁρῶσιν αὐτοῖς ὁρᾶται τοῖς αὐγοειδέσι 

τῶν ψυχῶν περιβλήμασιν᾽ καλυπτομένων γοῦν τῶν ὀμμάτων 
ξζ» , ς Α Ω ᾿ ιν 2 2 
ὁρᾶται πολλάκις. ὡς μὲν οὖν διαστατὰ καὶ ἐν ἄλλῳ τοι- 

7 - “ἢ 7 - -Ὁ δ -“οΣ3 δ ’ . ούτῳ τῷ ἀέρι φανταζόμενα συγγενῆ τοῖς ὁρῶσιν ὑφίσταται, 
ς Α - ’ -Ὁ- ᾿ 4 3 ς ὡς δὲ ϑεῖον προβεβλημένα φῶς καὶ ὡς δραστήρια καὶ ὡς 

ἐνεικονιζόμενα τὰς τῶν ϑεῶν δυνάμεις διὰ τῶν ἐναργῶν 
165 συμβόλων αὐτῶν ἐξήρτηται τῶν προτεινόντων αὐτὰ κρειτ- 

τόνων᾽ διὸ καὶ τὰ ἄρρητα συνθήματα ἐκείνων ἀποτυποῦται, 

τὰ μὲν ἄλλην τὰ δὲ ἄλλην μορφὴν προβεβλημένα. δηλοῖ 
δὲ καὶ τὰ λόγια πρὸς τὸν ϑεουργὸν λέγοντα σαφῶς. ὅτι 

19 ἀσώματα μέν ἐστι τὰ ϑεῖα πάντα, σώματα δὲ αὐτοῖς 
“ὡ- ἤ »" 

ξ.8άτ. ὑμῶν ἕνεκεν ἐνδέδεται, μὴ δυναμένων μεταϊ σχεῖν 

ἀσωμάτως τῶν ἀσωμάτων, διὰ τὴν σωματικὴν εἰς ἣν 
ἐνεκεντρίσϑητε φύσιν. ταῦτα μὲν οὖν καὶ φαΐνεται 

ῖ 9 οὔὮοι ’ἤ, Ν Ἁ 7 - -ὔ . ν} ν Ἁ καὶ ἀφανῆ γίνεται κατὰ τὴν βούλησιν τῶν ϑεῶν᾽ αὐτοὶ δὲ 
2 - 2 ““}“}ΛΑ͵ΩΟ, γ) 2 ’ , ἀφανεῖς εἰσιν, μένοντες οἷοίπέρ εἰσιν μήτε τι προσλαμβά- 

ὁ νοντες ἐκ τῶν φασμάτων τούτων μήτε ἀλλοιούμενον" καϑάπερ 

οὐδὲ τὰ εἴδη τὰ νοερὰ ἢ σωματοειδῇ γίνεται ἢ σύνϑετα ἢ 
-»Ὗἢ 93 

μεμορφωμένα τῶν ὑφισταμένων κατ΄ αὐτὰ τοιούτων ὑφιστα- 

μένων. ἐκ μὴ τοιούτων ἐκείνων ὄντων. πᾶς οὖν ϑεὸς 

ὧι 

1 Φ 

1 οἵ Μϑογοῦ. ἴῃ βοιαῃ. 1 3.20 4 προσβάλλεταν 8.9 ὁρᾶι- 
ται ὈΪδ5 9. αὐτοῖς ϑυβρθούυτχῃ | ὁρᾶται τοῖσ 1γη. ταῦ 11 ὁρᾶνται!] 
διαστατὰ τὰ ἜΧΡ. τοῦ 16 διὸ] πϑὴροὸ ὃ 18 οἵ α6 οἵ. ὁμ8]14. δὅ6 

28 ἐκ μὴ ττ. 6 10. ταῦ [ ἐκείνων ἴτ. ὅ 1100. τη, ἀθίπᾶθ 56- 
αὐδὰν [μενῶὼν καταῦτα τὸ σον τῶν ὕφισταμεψὄντων᾽ | πᾶσ οἷο.: 
ΘΧΡ. τηΐ, αἹθστστη ὁ ΘΧχ ὦ πη, " οὖ αἰὐπηατη ν δαα. τη 
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“.. 2 Ἃ 9 - Ὡς 2 Χ 2 5» ἀμόρφωτος, κῶν αὐτοπτῆται μορφωτικῶς᾽ οὐ γὰρ ἔν αὐτᾷ 
2 ν) Ἄ“ᾷἂῳ -Ὁ « ἢ μορφή, ἀλλ᾽ ἀπ᾿ αὐτοῦ, μὴ δυναμένου τοῦ αὐτοπτοῦντος 

Ε , ΕΣ ἣ 2.» 522,2), ὧ.» ᾿ ᾿ 
ἁμορφώτως ἰδεῖν τὸν ἀμόρφωτον, ἀλλ ὁρῶντος κατὰ τὴν 

-"-΄ῤ - » ’ 
αὐτοῦ φύσιν μορφωτικῶς. τοσαῦτα καὶ πρὸς τὴν δευτέραν 

7 

εἰρήσϑω ξήτησιν. Πρὸς δὲ τὴν τρίτην ἀπαντητέον, ὡς ἄρα 

τὸ ψεῦδος οὐκ ἐν τοῖς χρῶσίν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ὑποδεχο- 
’ "- -“ὗ-΄ , 

μένοις τὰς χρησμῳδίας. ἐν ἅπασι τοῖς μαντείοις τοῦ μὲν 

χρῶντος οὔτε ἁπατῶντος οὔτε ἀἁπατωμένου. τῶν δὲ χρω- 
, ὃ ᾿ ᾿ δ - 3 ’ ν᾿ , 3 μένων διὰ τὴν ἑαυτῶν ἀνεπιτηδειότητα καὶ ἀσϑένειαν ἀλλο- 
’ ᾿ 

τρίως δεχομένων τὴν χρησμῳδίαν, ἴ καὶ] οὐδὲ τούτου γινο- 
ἤ Α -»Ἤ ς 

μένου παρὰ τὴν βούλησιν τῶν χρώντων. ἀξίους γὰρ ὄντας 

τοὺς χρωμένους ἐθέλουσιν ὧν εἰσιν ἄξιοι μόνων τυγχάνειν" 
" Ν ᾿ ἢ 

ἔστε δὲ οἷς τὸ μὲν ἀληϑὲς παρ᾽ αὐτοῖς καϑαρῶς ἴδουμένον 
οὐ προσήκει γνῶναι, διὰ δὲ τοῦ ψευδοῦς εἰς αὐτοὺς ἤκον- 

“Ὁ “Ἢ 

τος καὶ ἐν αὐτοῖς ὑποστάντος παϑεῖν ὅσα προσήκει. οὔτε 

οὖν ἀγνοοῦσιν τὴν ἀλήϑειαν οὔτε ἀφανίζουσιν (οὐ γὰρ ϑέμις 
αὐτοῖς), ἀλλ᾽ ἀφανιξομένῃ διὰ τοὺς μετέχοντας εἰς ὠφέ- 1.34ν. 
λειαν χρῶνται τῶν τὴν ἀλήϑειαν ἀφανιξόντων. τίς δὲ ἡ ἀνε- 

, 5),.»ϑ» τ - 2 ,ὔ » , ᾿ ’ ς πιτηδειότης, δι ἧς τῆς ἁληϑείας ἐνδέχεται μὴ τυγχάνειν ὡς 
2: 9 2. ς 9 δὼ , 2.Χ Α ς ἔστιν ἀλλ᾽ ὡς οὐκ ἔστιν παρατρέποντας αὐτὴν τοὺς ὑπο- 
δεχομένους. εἴρηται διὰ πλείονων ἐν τοῖς εἰς τὰ λόγια 

γεγραμμένοις, καὶ τῆς ἐν τοῖς μαντικοῖς ἱστορίας μαρτυ- 
᾽ δ᾽ »ν (ἢ έ κ) 3 Α 7 ἍἋ ᾿ Α ρούσης ἡμῖν, ὅταν λέγωσιν ἢ διὰ τὸν τόπον ἢ διὰ τὸν 

4 μ} Ἁ Α ’ - -“ - 2 4 Ἃ 4 

καιρὸν ἢ διὰ τὸν τρόπον τῆς τῶν χρησμῶν ἐκδόσεως ἡ διά 

τινα ἄλλην πλημμέλειαν παρυφίστασϑαι τὸ ψεῦδος ἐν τοῖς 
χρηστηρίοις. καὶ γὰρ παρὰ τὰς ἐρωτήσεις οὐκ ὀρϑῶς γενο- 

μένας. μὴ ὅτι γε παρὰ τὰς ἄλλας τὰς κυριωτέρας αἰτίας 

δυνατὸν τοῦτο συμβαίνειν, κάτωθεν τῶν αἰτίων ὄντων, 

4 ροϑὺ φύσιν οχίαῦ ἢἡ [ζ[ 6 ὧὡσ ἔσται, ἡ ἄλλ᾽ ὡσ οὐκ ἔστι» 
ἸηΥΘΥ 1. ϑὕ ὦ δα. τη 24 χρησμῶν) μῶν 58. ταῦ 27 610] 

ΒοΙοὺ μή τι γε (Θοβιια ΑΥΐϊο. Π 888 Ῥούρῃ. 8ὰ ὄϑαυγ. 84, 2ὅ 
ἀθοροῃ. 112. 12 Β.) δυαὺ μὴ ὅτι (οὗ. Μεύμιαα 624); 108 αὐ Εἷς 
μὴ ὅτι γε ἴῃ Ῥ8ρ. τιῦβ. Βυιύ. 42. 28 Καὶ. (ἃ. 112 ἃ. Ο1. 

»- 

1ὅ 

20 
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αὐτῶν δὲ τῶν ϑεῶν ἄνωϑεν τὴν ἀλήϑειαν ἀεὶ προτεινόντων 
τοῖς δυναμένοις αὐτῆς τυγχάνειν. 

-" 5 " 
Ταῦτα μὲν οὖν καὶ ἐν ἄλλοις ἔτυχεν διαίτης μετρίας. 

’ τι 2 , , δ , - , Ἵ 
δέδεικται δὲ ἐκ τούτων πάντων. ὅτι δύο τῶν νόμων ὄντων 

τῶν ϑεολογικῶν. καὶ τοῦ δευτέρου διπλοῦ, τρεῖς οἵ τύποι 
πάντες εἰσίν. ὧν ὃ μὲν τὸ ἀγαϑουργὸν μόνως ἀπονέμειν 
Ε “» » » τι ι . 2 , “ ι ι 
ἀξιοῖ τοῖς ϑεοῖς. ὃ δὲ τὸ ἀμετάβλητον παντελῶς (καὶ γὰρ 

9 »"Ἢ ὑφ᾽ ξαυτῶν καὶ ὑπ᾽ ἄλλων), ὃ δὲ τὸ ἀληϑευτικὸν ἐν ἁπά- 
δαις ταῖς ἐνεργείας. καὶ ταῦτα συμβαίνει τοῖς ἐν τῷ δε- 

’ - ’ ἃ ᾿ ς 5 » το κάτῳ τῶν Νόμων [ρ. 900“ 5αᾳ.] τρισὶν ὡς εἴπομεν, τῇ 
9 ᾽ “ 7 “- 4 Ν } - 

ἀγαϑότητι τῇ δυνάμει τῇ γνώσει. προσϑέντος δὲ τοῦ Πλά- 

τῶνος ἐν τοῖς περὶ τῆς ἀληϑείας [ρ. 9825], ὅτε πάντῃ 
ἀψευδὲς οὐ μόνον τὸ ϑεῖον, ἀλλὰ καὶ τὸ δαιμόνιον. δεῖ 

14 λαβεῖν ἀπὸ ταύτης τῆς προσϑήκης, ὅτε τὸ ὡς ἀληϑῶς δαι- 
Ε8ὅτ. μόνιον πάντῃ (οὐ τὸ κατὰ σχέσιν, ὃ καὶ μεταβολὰς ὑπο- 

μένει παντοίας καὶ ἀπατᾷ τούτους οἷς ἂν γένηται φίλον). 
΄--Ὁ Α πᾶν δὲ τὸ κατ᾽ οὐσίαν δαιμόνιον λογικὸν μὲν ὃν πάντως 

ἀληϑευτικόν ἐστιν, ἄλογον δὲ ὃν ἄδεμτον καὶ ἀληϑείας καὶ 

960 ψεύδους. διὸ καὶ καὶ ὃ Πλάτων οὐκ εἶπεν ἀληϑευτικὸν 
΄- ᾿ -η 9 “ω Μ 90 πᾶν τὸ δαιμόνιον καὶ ϑεῖον, ἀλλ΄ ὅτε ἀψευδὲς πᾶν ἄδεκτον 

γὰρ πᾶν ψεύδους" ἀλλὰ τὸ μὲν ὡς πεφυκὸς ἀληϑεύειν μόνως. 
τὸ δὲ ὡς μήτ᾽ ἀληϑεῦον μήτε ψευδόμενον. ὅσον οὖν ἀπα- 
τητικὸν γένος. ὃ ἱστορεῖται ἢ τὰ σμῳδίας ὑποδυόμενον η 7ξνος: 9 ἢ τας χθηθμροινᾶς μ 
Ἃ -" 4 ν -“- Ἃ Ἁ 2 2 ᾽ὔ ι ἢ ταῖς κλήσεσιν ὑπακοῦον ἢ καὶ ἐκ ταὐτομάτου τισὶν συγ- 

οι 

2 φι 
, » ᾿ ἣ 2... , . .2 , ς- ιν 

γινόμενον, τῶν κατὰ σχέσιν ἐστὶ δαιμόνων" εἰ δέ τινες ὑπὸ 
-’ρ,΄ - 3 

δαιμόνων ἀπατῶνται τῶν ὄντως δαιμόνων, δι΄ ἑαυτοὺς ἀπα- 
΄« 3 ΄-΄Φ Δἕ τῶνται καὶ οὐ δι᾽ ἐκείνους, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ϑεῶν ἐλέγο- 

Α Ἁ μ, ; 9 ’ὔ; “ “Ὁ 4 

μεν. κοινὸς γὰρ εἴρηται λόγος ἐπί τε ϑεῶν τῷ Πλάτωνι 
7 - 2 

καὶ δαιμόνων τῆς ἀψευδείας. 

4 ὄντων 58. τηϑ 1ὅ 8 πᾶν 16 γένηιται (ην 1γ.) 
17 μὲν ὃν] μένον 18 ἀληϑευτικόν --- ἄδεκτον καὶ ἴγη. τα 

8 δὴ 
90 ἄκτον τοῦ οχ ακ΄.. 21 γὰρ ἴπη. 844. γη8 22 ὅσον 6Χ οἷον τα 
98 οὗ ἄθ τηγϑῦ.91.10.1τ8.14.190.17 26 ἀπατῶνται -- δαιμ. ᾿τὰ. τὴ 8 
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Περὶ ποιητικῆς καὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτὴν εἰδῶν καὶ τῆς 
ἀρίστης ἁρμονίας καὶ δυϑμοῦ τὰ Πλάτωνι δοχοῦντα. 

- » “ ω . Πρῶτον εἰπεῖν χρὴ καὶ διαπορῆσαι περὶ τῆς αἰτίας, δὲ 
ϑ 2 9 [ή Ἁ Ἁ ς ’ 3 Α 2: ’ - ἣν οὐκ ἀποδέχεται τὴν ποιητικὴν ὁ Πλάτων, ἀλλὰ ἐξοικίξει 

τῆς ὀρϑῆς πολιτείας, εἰ καὶ μύρον αὐτῆς καταχέας, ὡς τῶν 
ἐν τοῖς ἁγιωτάτοις ἱεροῖς ἀγαλμάτων ϑέμις, καὶ ὡς ἱερὰν 
στέψας αὐτήν, ὥσπερ καὶ ἐκεῖνα στέφειν ἦν νόμος Ὁ. 8981]. 

καὶ γὰρ αὐτὸ τοῦτο ξητήσεως ἄξιον, εἰ μέν τι ϑεῖον ἔχει 
κατ᾽ αὐτόν, πῶς ἐκβάλλεται τῆς ϑείας πολιτείας. εἰ δὲ μη- 

δέν. πῶς τιμᾶται ταῖς τῶν ϑεῶν τιμαῖς. δεύτερον. τί δή- 

ποτε μάλιστα τὴν τραγῳδίαν καὶ τὴν κωμιπὴν οὐ παρα - 
,ὔ » » ᾿ - 

δέχεται. καὶ ταῦτα συντελοῦσαν πρὸς ἀφοσίωσδιν τῶν πα- ἴ. 3ῦν. 

ϑῶν, ἃ μήτε παντάπασιν ἀποκλείειν δυνατὸν μήτε ἐμπιμ-- 
πλάναι πάλιν ἀσφαλές, δεόμενα δή τινὸς ἐν καιρῷ κινήσεος, 

ἣν ἐν ταῖς τούτων ἀκροάσεσιν ἐκπληρουμένην ἀνενοχλήτους 
ἡμᾶς ἀπ᾿ αὐτῶν ἐν τῷ λοιπῷ χρόνῳ ποιεῖν. τρίτον πῶς 
ν ’ ἃ Α » ᾽ ΝΑ » ὃ» 9 ᾽ 

ἐν Συμποσίῳ [ρ. 2285] μὲν ἠνάγκαζεν τῆς αὐτῆς ἐπιστήμης 
5 , ᾿ , 2 7 κι 2 ιν 2 ’ εἶναι κωμῳδίαν καὶ τραγῳδίαν ἐργάξεσϑαι τοὺς ἀμφὶ “Ζγάϑωνα 

2 » καὶ ᾿Δριστοφάνη συνομολογεῖν, ἐν Πολιτείᾳ δὲ οὐκ ἐϑέλει 
τὸν αὐτὸν εἶναι τούτων δημιουργόν. καὶ ταῦτα ἐγγύτατα 
οὐσῶν, οὐδέ γε ὑποκριτὴν ἀμφοτέρων, οὐχ ὅτι μιμητὴν τὸν 

" 8 , ’ , ᾿ ς " 2 αὐτόν [ρ. 3983]. τέταρτον. τί δήποτε τὰς ἁρμονίας οὗ 

φησιν [ρ. 8989 55.] εἰδέναι τὰς συμποτικὰς αἵτινές εἰσιν 

καὶ τὰς ϑρηνώδεις. οὐδὲ ἃς ὃ προσδιαλεγόμενος ὡς ἀμεί- 
γους τῶν ἄλλων προτείνει καὶ πρὸς παιδείαν ἀξιοχρεωτέρας, 
καΐτοι περί γε τῶν δυϑμῶν εἰδέναι τε προσποιούμενος ἀπὸ 

- 7 ῳ ’ ς , ἵ μι 7 4 τῆς Δάμωνος ὑφηγήσεως ὃ Σωκράτης, καὶ ὀνομάξων οὃς 
ἐκεῖνος παρεδίδου δυϑμούς [ρ. 4005]. πέμπτον τίς ἡ ὄν- 

τῶς κατ᾽ αὐτὸν μουσική. καὶ τίνες αἱ δεύτεραι καὶ τρίται 

1 ὑπ᾽ αὐτῆς 10 τιμᾶξαι 12 συντελούσας ΒΟΥΠΔΥΒ 
Ζυγοὶ ΑΌὮ. 46 (Βοθβ6 Ατιβϑύοῦ. ἔν. 81) 14 δή] δέ 1 ἡ 55. τοῦ 

ὃὅ δῖ προκρίνειϑ 26 προσποιούμενος Ὁ] ποιούμενοσ 

10 

᾿ο ὅ 
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μουσικαί" δοκεῖ γοῦν ἄλλα ἀλλαχοῦ περὶ τούτων λέγειν, καὶ 
δὴ καὶ τὴν ποιητικὴν τότε μὲν μουσικήν τινα τέϑεσθαι, 

τότε δὲ διοικίζειν ἀπὸ τῆς μουσικῆς. ἕκτον, ποῖον ἐγκρίνει 

τῶν ἁρμονιῶν γένος ὡς παιδείᾳ χρήσιμον, ὃ δεῖ μεταχειρί- 
ξεσϑαι τοὺς παρ᾽ αὐτῷ ποιητάς, καὶ τί τῶν δυϑμικῶν εἰ- 

δῶν ἐκλέγεται" δοκεῖ γὰρ ἀδιόριστα ταῦτα ἀφεῖσθαι. καίτοι 
ἔ. 86τ. δεόμενα διορισμοῦ μάλιστα τοῖς περὶ παιδείας διαλεγο- 

10 

ῶι 1 

20 

20 

μένοις. ἕβδομον. τίνα ἁμαρτήματα εἶναι τῶν κατ᾽ αὐτόν 

φησιν ποιητῶν, καὶ διὰ ποίας αἰτίας μήποτε ἂν τὰς 

Μούσας αὐτὰς ἁμαρτεῖν [Ἰοσο. 11 6695]. διὰ γὰρ τούτων 
5 - 

γνωσϑέντων εὑρήσομεν, ὅπως ἄριστος ἦν κριτὴς ποιητικῆς. 
2 2 γ᾽ ψέ 2», - 2 »" ᾿ ἀλλ οὐχ ὡς τινὲς φήϑησαν τῶν ἑμπροσϑεν φαῦλος διὰ 

- 2 

τὸν ἐν Τιμαίῳ κατὰ τῶν «Σόλωνος ποιημάτων ἔπαινον. 

ὄγδοον, τίς ὃ κατὰ Πλάτωνα ποιητὴς ἄριστος, καὶ ἔκ ποίων 
ἔμ -- - --- , τῶν τε πραγματικῶν καὶ τῶν λεκτικῶν χαραχτηριζόμενος 

πλεονεκτημάτων. δεῖν γὰρ εἶναί τινα πάντως κατωρϑωμένον, 
πρὸς ὃν ἀποβλέποντες κρίνειν οἰόμεϑα χρῆναι τὴν ποιητι- 

ν᾽ ΄κὦὋ. ὩὩ "“ῳ ἊῚ κήν. ἔνατον. τί τέλος ἐστὶ κατ᾽ αὐτὸν τῆς ὀρϑῆς ποιητικῆς 

δεῖ γὰρ τὴν ὀρϑότητα παντὸς εἷς τι τέλος ἀναφέρεσθαι, 

καὶ δι᾿ ἐκεῖνο ἢ ἁμαρτανόμενον ἢ κατορϑούμενον ποιεῖν τὸ 
ὀρϑὸν καὶ διάστροφον ἑκάστου τῶν ἐπιτηδευμάτων. δέκατον, 

ς5ϑ. 2 -Ὁ » ᾽ μὴ .᾿ ι΄ δ »Ἥ τίς ὃ ἐν τῷ παντὶ ποιητής, εἰς ὃν βλέπων καὶ ὁ τῇδε ποιη- 
-Ὕ ’ 2 2 Α - 

τὴς τεύξεται τοῦ οἰκείου τέλους. οὐ γάρ ἔστιν οὐδὲν τῶν 

ὡς ἀληϑῶς ἀγαϑῶν, ὃ μὴ πολλῷ πρότερόν ἐστιν ἐν τοῖς 
ὅλοις ἢ τοῖς μέρεσιν. 

᾿ἄνωϑεν οὖν ἀρξάμενον λέγωμεν, δὲ ἣν αἰτίαν τὴν 

ποιητικὴν καὶ ταῦτα εὐδοκιμοῦσαν ὡς παιδευτικὴν ἐν ἐκεί- 

γοις τοῖς χρόνοις οὐκ ἀποδέχεται, τῆς παιδείας τοὺς τύπους 

2 καὶ φοβὺύ δὴ 855. τι 4 παιδείᾳ] παιδείαχασ 6. ἀφεῖσθαι] 
εἴ 6χ ἰ τηϑ (ροβ815 ἀφέσϑ'αι) 9 αἰτίασ᾽ αν] 11 πῶς ταῖ, 
ΟΟΥΥ. το 12. 50. Οδ] ]ππηϑοόμαβ οὐ θυτσῖβ, οἵ ἴῃᾳ ΤΊτη. 2890 
Τῦ πραγματικῶν] πραγμάτων τη ὗ πρακτικῶν, τη ϑ 16 δεῖ Ὁ 

18 τί] εἰ ταΐ, ἀ6]. οὖ τί 55. ταῦ 20 ἢ ῬΥΓΙᾺΒ 58. ταῦ 
28 οὐδὲν] ν Ῥοϑβῦ 44, τιὸῤ 84 ἴῃ. προ. τὸ ἀ Θὖ 510 ἀΘΙΠΟΘῸ5 

δ 

5! 
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αὐτὸς παραδιδούς. ἔοικεν γὰρ μιμητικῆς ἁπάσης οὔσης τῆς 
τῶν ποιητῶν πραγματείας συνιδεῖν. ὅτε δύο ταῦτα πλημμε-- 

λοῦσιν ἐν ταῖς μιμήσεσιν, τότε μὲν ἀνομοίως μιμούμενοι τὰ 

πράγματα, περὶ ὧν ποιοῦνται τοὺς λόγους, τότε δὲ ὁμοίως 1. 30ν. 
Α ’ Ά 2 ἢ ’ ᾽ὔ Ἁ 

μὲν ποικίλων δὲ ὄντες μιμηταὶ ποικίλας παρεχόμενοι τὰς 

μιμήσεις εἰπότως. ὅταν μὲν οὖν τὰ τῶν ϑεῶν ἢ τὰ τῶν 
ἰν -ὋὭμ" ἡρώων μιμῶνται. λανϑάνειν αὐτοὺς ἀνομοίως μιμουμένους, 

ν »- 
δι᾿ ἐμπαϑῶν ὀνομάτων καὶ ἤτοι παρὰ φύσιν ὄντων ἢ παρὰ 

ϑεσμὸν ἐπιχειροῦντάς τι λέγειν περὶ αὐτῶν εἶτε ἐν μύϑων 

πλάσμασιν εἴτε ἄνευ μύϑων, ἐξομοιοῦντας μὲν τὰ ἡρωϊκὰ 

τοῖς ἀνθρωπίνοις ἤϑεσιν, καὶ καϑέλκοντας εἰς τὰ αὐτὰ τῷ 

λόγῳ πάϑη, φιλοχρηματίαν ἀνελευϑερίαν ἀλαξονείαν ἀπκο- 
λασίαν (εἶναι δὲ ταῦτα τῶν ἡρώων ἀνάξια πάντως, οὺὃς 

ϑεῶν παῖδας ὑπειλήφαμεν), παραπετάσμασιν δὲ χρωμένους 
ν) 7 2 "»" 2. ἡ - » -“ , δ Ὁ »} ’ 

ὀνόμασιν αἰσχροῖς ἐπὶ τῶν ϑεῶν τῆς περι αὐτῶν ἀληϑείας. 
χ ς »7 - 9 , ͵ ᾿ ἣ 5 
ὧν οὐ δᾷάδιον τοῖς ἀκούουσιν ἄλλως τε καὶ νέοις οὖσι γε- 

’ »-ορν - Α ς 7 »-Ὃ Ἁ 9 ’ 

νέσϑαι κριταῖς. ταῦτα δὲ ἀμφότερα δηλοῦν τὴν ἀνόμοιον 

μίμησιν, τῶν μὲν αὐτόϑεν οὐκ ἐφαρμοζόντων, οἷς μιμοῦν- 
ται. τῶν δὲ οὐκ αὐτόϑεν ἐφαρμοξζόντων διὰ τὴν κατὰ τὸ 

πρόσχημα τῆς μυϑοποιΐας φαινομένην ἀτοπίαν. δεῖ γὰρ 
τὸν μιμητὴν καὶ τὰς ἐννοίας οἰκείας παρέχεσϑαι τοῖς πρά- 

ὄ 

20 

5. » 2 , 5 ἢ ι ᾿ οὕ 201 
γμασιν, εἰκόνας ἕπμξίνῶν ξἕύναι βουλομένας. καὶ τὰ ὀνόματα Ὁ 

᾿ -» 3 ’ὔ 2 ’ Α Α » - »-"- 
πρέποντα ταῖς ἐννοίαις ἔκλέγεσϑαι. διὸ περὶ μὲν τῆς τῶν 

μύϑων τῶν ϑείων ποιήσεως εἴωϑεν λέγειν συχνόν, ὅτι καλῶς 
, -“ 2. ἡ Α 2 , ἰὴ Ἵ 5 2 

ψεύδεται. ψεῦδος ἐκεῖνο καλὸν ὀνομάζων, ὕπερ ἂν ῃ δι 
᾽ ’ - 2 , ι 27 2 : ἢ ᾿ “- 
ὀνομάτων καλῶν ἀποκρύπτον τὴν ἀλήϑειαν᾽ περὶ δὲ τῆς 

τῶν ἡρωϊκῶν πραγμάτων μιμήσεως, οὐχ ὅτε οὐ καλῶς ψεύ- 
᾿ 3 

δεταί φησιν, ἀλλ᾽ ὅλως ὅτι ψεύδεται, τοιούτους εἶναι τοὺς 

1 ἁπάσησ] ἃ ἴγ. ταῦ 2. ροβὺ ποιητῶν θχίεῦ πράγματῶν 
7 ἡρώων 9. Ἰηύου εἶτε οὐ μύϑων διὰ 6ΘΧρ. ταῦ, ἐν δαα. Θϑάθτῃ 

10 πλάσμασιν (σμ 1τ.) 12 ἀλαξονείαν)] εἰ 6ΘΧ ε τοῦ 
Ιά 18 ἡρώων“ ἀξια] ἂν 55. ταῦ αὐ88 ἴῃ ὦ Θ6γ88. ἢ 28 οἵ ΡΙ ΤΙ 

8114 56. 26 δὲ 55. τοῦ 

2ὃ 
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δι 9τ:. ἥρωας δεικνῦσα οἵους τοὺς ἀνθρώπους. ὕπου μὲν οὖν 

δι 

Θ 1 

1 -ι 

20 

δέον τὰ ἀληϑῆ λέγειν ψεύδεσθαι διὰ τὴν ἀνοικειότητα τῶν 
παϑῶν, ἅπερ ἐπὶ τοὺς ἥρωας ἀναπέμπουσιν, ὅπου δὲ ψεύ- 
δεσϑαι δέον μὴ καλῶς ψεύδεσϑαι διὰ τὴν ἀνοικειότητα 
ἊΝ 2 , τ 2 - ᾿ ὔ 

τῶν ὀνομάτων. ὧν ἐν ταῖς ϑεομυϑίαις παραλαμβάνουσιν, 

πρὸς τοὺς ϑεούς. αἴτιον δὲ εἶναι τούτων, ὅπερ αὐτὸς ἐν 
, , - α ἰ Α Α 2: τ 

Τιμαίῳ λέγει σαφῶς [ρΡ. 195]. ὅτι τὸ μιμητικὸν ἔϑνος οἷς 

ἂν ἐντραφῇ, ταῦτα μιμεῖσθαι δύναται μάλιστα" τὸ δὲ ἐκτὸς 

τῆς τροφῆς ἑκάστοις γινόμενον χαλεπὸν μὲν ἔργοις μιμεῖσϑαι 

γίνεται, χαλεπώτερον δὲ λόγοις. οὐκοῦν οὔτε ἔργα πρέποντα 
-" [χά 2 ᾽ὔ ͵ Α Ἁ ͵ - 

τοῖς ἥρωσιν ἀποδιδόναι δύνανται καὶ διὰ τούτων μιμεῖσϑαι 

τὴν ἐκείνων ζωήν, τὰ μὲν ἀνδρικῶς τὰ δὲ σωφρονητικῶς 
2 -ὠ 2 ᾽ὔ δι Ἃ ν -“" ὕ « μὴ) 2 ἐνεργοῦσαν, οὔτε λόγους οὺς ἂν ἐκεῖνον φϑέγξαιντο, ἢ ἐν 
πολέμοις ἀναστρεφόμενοέ τισιν ἢ ἐν εἰρήναις, ἢ πρὸς ϑεοὺς 

9 ῳ 

ἢ πρὸς ἀνθρώπους, ἀλλ᾽ οὃς οἵ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων. ἢ 

βλασφημοῦντες εἰς ϑεοὺς καὶ ἀπαυϑαδιζόμενοι. ἢ κολα- 
᾽ 9 [4 Ἃ δ 7 Α Α Ἁ 5.ϑ ,κ 2. ἢ κεύοντες ἀνθρώπους ἢ ὑβρίζοντες. διὰ δὲ τὴν αὐτὴν αἰτίαν 

καὶ περὶ ϑεοὺς πλημμελοῦσιν, ἀπὸ τῶν συνήϑων αὐτοῖς 
» , ’ὕ ᾿ ᾿ 2 ὔ ΟἹ ᾿ ᾿ 
ὀνομάτων λαμβάνοντες καὶ οἷς ἐνετράφησαν, ὅσα πρὸς τὴν 

κρύψειεν οἴονται συντελεῖν αὐτοῖς, τῶν ϑεῶν κλοπὰς ἁρπαγὰς 

πλάνας μοιχείας πολέμους ἐπιβουλάς, πολλοῦ δέοντες ἐκεῖνα 
τὰ ὀνόματα τοῖς πράγμασιν τιϑέναι περὶ ὧν λέγουσιν, ὅσα 

" -»ὝἭὝ 5 Ι 2 ι ι 2 ον ») -Ὁ 27 Α , 
τῶν ξυ τραφξεντῶν δστίν γαΐν ἕν ταις ὀρϑαῖς ανῶ αν ΚΛατῷῶ 

2ῦ 

ϑρουλεῖται πολιτείαις. οἷον ϑέμιν δίκην νόμον ἀφέλειαν 

αἰδὼ πάντα τὰ τοιαῦτα, σύντροφα τοῖς εὖ πολιτευομένοις 

ε3ῖν. ὄντα. τὰ γοῦν | αἰσχρὰ καὶ ἄϑεσμα οὐδὲ προφέρεσϑαι 
τούτοις ἀνεκτόν᾽ οὐ γὰρ ἡγοῦνται χρῆναι μολύνειν τὴν 
λῶτταν. ὄργανον οὖσαν τῆς ϑεῶν ὑμνῳδίας καὶ τῆς πρὸ 7 5». 007 ι Ί 5 

10 8ηῃ οὔκουν 12 σωφρονητικῶσ (η 6Χ ι) ΟΧΡ. τι 59 
. αδι 

18 ἐνεργοῦσὰν 14 ἢ προσ ϑεούσ ἴτα. τα 16 ἀπαυλειξζό-: 
μδνοι 58. τηῦ, τη. μὴ προσανυλοῦντες κατὰ τρύπον Οὗ Ῥϑα]0 1η18, 
γρ. ἀπαυϑαδιξόμενοι τοΐ δαῦ τὰ 20 ἁρπαγάσ 884. τι 
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τοὺς ἀγαϑοὺς συνουσίας, διὰ τῆς τούτων φϑέγξεως. τὴν 
μὲν οὖν ἀνόμοιον μίμησιν διπλῆν οὖσαν παρὰ τοῖς ποιηταῖς 

“ἢ ς΄ διὰ ταῦτα ἐπερράπισεν,. ὅμοιον ταύτην πράττουσαν. ὡς εἰ 

ξωγράφος ᾿Δχιλλέα μιμεῖσϑαι προϑέμενος Θερσίτην γράψειεν, 
ἢ ᾿Δχιλλέα μὲν οὐ φυλάττοντα δὲ τὴν ἀνδρικὴν ξωήν, ὕπερ 
ἐν Νόμοις [Π ρ. 6684] ἐκάλεσεν τὸ εὖ μετὰ τῆς ὀρϑότη- 

Ἁ Α 2 [ ’ἢ 2 ; Ἁ Ἁ » τος. Τὴν δὲ ἀνομοίαν μίμησιν ἐκάκισεν τὴν παρὰ τοῖς 
ποιηταῖς καϑ' ἕτερον τρόπον διὰ τὴν τῶν παντοίων ἠϑῶν 

Α δον λ: ς ’ ἷν ᾽ὔ , Α καὶ εἰδῶν ἑξωτικὴν ὁμοίωσιν ὡσαύτως μιμουμένην δειλοὺς 

ἀκολάστους ἀνοήτους ὡς ἀνδρείους σώφρονας ἔμφρονας. 
ταύτην γὰρ τὴν ποικιλίαν παντάπασιν ἀνεπιτήδειον εἶναι 
πρὸς τὴν παιδείαν, τυποῦν τὰ ἤϑη τῶν παιδευομένων ἐν 

μόνοις τοῖς ἀγαϑοῖς ἔργοις τε καὶ λόγοις σπουδάζξουσαν. 

φύσει γὰρ τὴν ψυχὴν ἡμῶν χαίρειν τοῖς μιμήμασιν, διὸ 
} » ’ 3 ᾽ Ἁ -»" 2 2. 

καὶ φιλόμψυϑοι πάντες ἐσμέν, καὶ παῖδες ὄντες. ἐὰν συνεϑι- 

ζώμεϑα συζῆν μιμήμασι παντοδαποῖς, ἐξομοιούμεϑα μὲν 
αὐτοῖς διὰ τὸ προσπάσχειν, γιγνόμεϑα δὲ καὶ ἡμεῖς τοιοῦτοί 

ι 2 ’ Ὰ 2} « ’ὔ’ Χ Α 7 -»"»57 τινὲς καὶ ἀποβαίνομεν τὰ ἤϑη ποικίλοι διὰ τὸ χαίρειν τοῖς 
ποικίλοις ὑπὸ τῶν ποικίλων πλαττόμερον μιμημάτων. αἴτιον 

δὲ πάλιν τοῦ τὴν ποιητιμὴν τῶν ποικίλων ἠἡϑῶν μᾶλλον 
εἶναι ποιητικὴν ἢ τῶν ἁπλῶν ταὐτόν, ὃ καὶ ἔμπροσϑεν 
εἴπομεν ἐν Τιμαίῳ. γεγραμμένον, τὸ μιμητικὸν ἔϑνος ταῦτα 
μιμεῖσθαι ῥᾷον. οἷς | ἂν ἐντραφῇ. τοὺς οὖν ποιητὰς ἔς 38τ. 

τοιούτοις συντρόφους ὄντας ἀνθρώποις ποικίλοις καὶ παν- 
- »} ͵ - - ς “, » 2 ᾽ὔ ’ τοδαποῖς ἀπάδειν τῆς τῶν ἁπλῶν καὶ ἀπλάστων μιμήσεως 

} Α ’ὔ μέ -“ 7 27 
καὶ τὰ ποιήματα παρέχεσϑαι τοιαῦτα. τοιούτους ἄλλους 

δυνάμενα ποιεῖν τοὺς σπουδάζοντας περὶ αὐτά. τοιγαροῦν 

εὑρήσομεν καὶ τῶν νῦν ἀνθρώπων τοὺς μάλιστα ζηλωτὰς 

αὐτῶν μάλιστα τὸ ἦϑος ποικίλους" ἔχει γοῦν λόγον παν- 

ἦ 
8 πράττουσαν] πράττουσιν 8 παϑῶν 99. ρῃρορὺ ὁμοίωσιν 

οχίαὺ “ὡδ μιμουμένων δὲ ὁμοίωσιν" | μιμουμένων, ΟΟΥΥ. Ὁ 
18 διὰ --- ποικίλοισ ἴτα. ταϑ 21 δὴ μιμητικὴνῬ 2422 τὸτὸ 

2ὅ 



ϑι 

1 Θ 

15 
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ταχοῦ τὸ ϑαυμάξον ὁμοιοῦσϑαι πρὸς τὸ ϑαυμαξόμενον, καὶ 
» Α δςὕὔ , ᾿ ᾿ Ξ -» , 

πᾶν τὸ ἡδόμενον συμφύεσθαι πρὸς τὸ ἧδον. τοῖς τοίνυν 
παιδευτικοῖς τῶν νέων μάλιστα νόμοις φυλακτέον τὴν τοι- 

αὐτην ποιητικήν. ὡς ἡδεῖαν μὲν οὐσαν παισίν. οὐ μέντοι 
3 “Ὁ ῳ 

καὶ πρὸς ἀρετὴν ὠφέλιμον, ἀλλ΄ ὅσῳπερ ἡδεῖα μᾶλλον, 
τοσούτῳ βλαβερὰν οὖσαν μᾶλλον᾽ καὶ Μοῦσαν ἔκλεχτέξον 

τὴν αὐστηροτάτην μέν, εὐθὺ δὲ τῆς ἀρετῆς ἄγουσαν. οὐδὲ 
γὰρ ἰατρικὴν ϑαυμάξομεν τὴν ἤδουσαν, ἀλλὰ τὴν ὑγιάζου-. 

σαν᾿ ἔστι δὲ καὶ ἡ παιδεία τῶν ψυχῶν ἰατρική, τὴν ἀνω- 
᾽ὔ 2 “ } Ἁ Ἁ » 3 ν »" 

μαλίαν ἐξορϑοῦσα καὶ τὴν διαστροφὴν τῶν ἐν αὐταῖς πα- 

ϑῶν. ὥστε καὶ ταύτην ἐκλέγεσϑαι δεῖ καὶ ποιήματα καὶ 
2 7 4 Α Ἁ “ο ’ ν) ’ ν᾽ Ω᾽ ἐπιτηδεύματα πάντα πρὸς τὴν τῶν νέων ἀγωγήν, οὐχ ὅσα 
ἔρπει τὴν νεότητα βλάπτοντα. ἀλλ᾽ ὅσα κοσμεῖ, κἂν ἢ τέρπει τὴν νεότη ντα. μεῖ, κἂν ἢ 

δυσκολώτερα. --- 4ύο τοίνυν, ἵνα συλλαβόντες εἴπωμεν, αἴτια 

τοῦ μὴ εἶναι παραδεκτέαν τὴν ποιητικὴν εἰς παιδείαν ὀρ- 
τ΄ »Ἢ5 » -" 2 ϑήν, (ἐνδ οἷς μὲν ἀληθῶς μιμεῖται (ταῦτα δ᾽ ἐστὶν τὰ ἀν- 

ϑρωπικά), τὸ ποικίλον τῆς μιμήσεως. ἐν οἷς δὲ ψευδῶς 
» Α »} “ - [4 , “ 7 μλ! 2 μιμεῖται, τὸ ἀπᾷδον τῆς μιμήσεως. καὶ τοῦτο διττόν, ἢ ἐν 

ξ.38ν, τοῖς ὀνόμασιν μόνοις ἢ καὶ τοῖς πράγμασιν, ὡς ἐδείκνυμεν. 

20 

2 

ἐπειδὴ δὲ ὅλως τὴν ποιητικὴν ἱερὰν εἶναι τῶν Μουσῶν 

ἅπαντες ὑπειλήφαμεν καὶ τὴν ἀρχὴν εἰς ἀνθρώπους παρελ- 

ϑεῖν κατὰ τὴν ἐκείνων ἐπίπνοιαν. εἰκότως δήπου καὶ τῆς 

ἑαυτοῦ πολιτείας ἐκπέμπων αὐτὴν διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας 

οὐκ οἴεται δεῖν ἀτιμάσας ἐκπέμπειν, ἀλλ᾽ ὡς ἱερὰν Μουσῶν 

ταῖς ὁμοίαις τιμαῖς τῶν ἀγαλμάτων τιμήσας. μύρῳ καὶ 

στέμματι. μὴ γὰρ δὴ τοῦτο οἰηϑῶμεν, ὅτι καὶ τὴν τοιαύτην 

ποιητιμήν, καὶ εἰ τῇ ἀρίστῃ πολιτείᾳ τυγχάνει προσήκουσα 

μηδέν. πρὸς πᾶσαν ζωὴν ἀνάρμοστον εἶναι ϑήσεται καὶ 
βλαβεράν, ἀλλ᾽ εἶναί τινας, οὗ καὶ ἀπὸ τῶν ταύτης ὀνί- 

τ ὃ 7 ς » ᾿ . 
2 ἧστόν τηϑ ὅ 86 ἡδεῖαν Ὁ 6 βλαβερὰν] α ροβύθηϊαϑ 

ΘΧ ὁ τη 10 ἐν-ταύτην ἴτὰ. ταῦ αὐταῖς] αὐτοῖσ 19 ἐν ροϑὺ 
καὶ 55. τηῦ; οὖ οὗ δὰ ἢ 1681 24. οὐκ οἴεται] οὐχ ὥστε (ε τ.) 
ἴχη. γο. οὐκ οἴεται τὰϑ (οὐκ ᾧετο Ἀφαθυτα.) δῦ τιμαῖσ 585. τηϑ 
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Νν] ΄ -“΄ » Ν “ ναιντὸ ἂν λόγων. ὡς γοῦν αὐτός φησιν, καὶ τὴν ψευδῶς 
"“ 

- 9 μὰ 

τὰ ϑεῖα μεμιμημένην ἐν μέσοις ἱεροῖς χώραν ἔχειν, ἐν οἷς 
, Ἁ ΄-ὔῳὠ ,ὔ ’ 77 - ͵ παν τὰ συμβολικῶς λεγόμενα πρέποντα φαίνεται τῇ συμπάσῃ 

ϑεραπείᾳ τῶν ϑείων καὶ ἡ τούτων ἀκρόασις συντελεῖ πρὸς « 
᾿ Ω Ο 7 2. ὦ -“ὕ “ “ 9 7 2 ὃ 960 τὴν ὅλην ἱερατικήν, αὐτῆς τῆς ξωῆς τῶν ἀκουόντων ἑνιδρυ- 

ϑείσης τοῖς ϑεοῖς καὶ ἀσφαλῶς ἤδη τῶν τοιούτων ἀκουού- 
3 τ΄ - »-»" 

σης λόγων, δι ὧν ἐπανάγεται καὶ τὰ τελευταῖα τῶν πνευ- 
᾿ χω .κῳ μάτων, καὶ ϑέλξαντα τοῖς τοιοῖσδε συμβόλοις ἀκώλυτον προ- 

ς -- 2 9 -“- .“ 

ξενεῖ παρ ἐκείνων εἰς ἡμᾶς προϊέναι τὴν ϑείαν ἐπίπνοιαν, 
"» 2 ὩὩὦΦἑ 

οἷον ἁποπλησϑέντων οἷς χαίρουσιν ὀνόμασιν καὶ πράγμασιν, τὸ 
Ω͂ Ἁ -“οΨ ωὭ 

οὕτω δὴ καὶ τὴν τῶν ποικίλων μιμητικὴν ἠθῶν εὕροιμεν ἄν πού 
ν᾿ ’ Ὁ “ τισιν ὠφέλιμον. οἷς τὸ μὴ ποικίλον τοῦ ποικίλου βλαβερώ- 

τερον᾽ διὸ δὴ πρὸς τὴν τυραννικὴν ὅπασαν πολιτείαν εἶναι 
᾽ ν] 2 “ὦ δικΑν ᾽ -"Ὥ ’ - “οἷ ὃ χρήσιμον, οὐκ ἐῶσαν ἕνὶ χαίρειν τῷ χειρίστῳ τῆς ζωῆς εἴδει 14 

μόνον, ἀλλ᾽ ἐπεισάγουσαν τὴν ἐκ τῆς ἱ τῶν παντοδαπῶν τ. 39:. 
ἠθῶν μιμήσεως ἀγωγήν, ἱπρὸς] τὴν ὁμοῦ καὶ τὰ ἀμείνω 

καὶ τὰ χείρω περιπτυσσομένην ἐπιτηδεύματα. καὶ γὰρ ἔοικεν 

ὡς τῷ βασιλικῷ καὶ ϑείῳ τῆς σολιτείας εἴδει τοῦτο εἶναι 

τὸ ποικίλον βλαβερόν, οὕτω τῷ ἐσχάτῳ καὶ τυραννικῷ ὠφέ- ' αρέθον, Ὁ ξοχαᾶτο 9 Ὁ ὧφ 
. Α “- Α ς - ἋἉ Α -" “᾿ Α -»"μ 

λιμον᾽ διττὸν γοῦν τὸ ἁπλοῦν, ἢ τὸ Ἐρεῖττον ἢ τὸ χεῖρον 30. 
- ’ Α Α » 7 Ἃ - ’» τοῦ ποικίλου. καὶ τὸ μὲν βλάπτοιτο ἂν τῷ ποικίλῳ προῦ- 

χρώμενον χεῖρον γιγνόμενον, ὡς τοῦ χείρονος ἀναπιμπλά- 
κῳῷ 9 Ὁ χῳ μενον, τὸ δὲ ὠφελοῖτ᾽ ἂν κρεῖττον γινόμενον, ὡς τοῦ κρείτ- 

» 2 5 
τονος ἀπολαῦον. εἰ δ᾽ οὖν καὶ ἄλλαις ἐστὶ πολιτείαις τισὶν 

ἡ πονητιπὴ χρήσιμος, ὡς μὲν τῇ πρωτίστῃ μὴ προσάδουσαν 20 

ἀποπεμπτέον; ὡς δὲ ΜΗουσῶν ἄγαλμα οὖσαν τιμητέον. ἐπεὶ 

καὶ πᾶσαν τέχνην ἱερὰν εἶναι ϑείου τινός φαμεν, ἀλλ᾽ οὐ 
»“ 9 -» 

διὰ τοῦτο τοὺς παρ ἡμῖν φύλακας τεχνικοὺς ἐθϑελήσομεν 

1 οἵ, ΡΙ. ΠΠ 8988 2 8 μεγίστοις ὃ 7 Ὥθ6ὺ Πο 5888: 
ὃ ἐπάγεταιϑ 10 ἀπολησϑέντων Τη ἷ, π’ 55. τη 11 δὴ Ὁ] δὲ 
14 ἑνὶ ὁχ ἔνι ταῦ [ χαίρειν] αἱ 1τ. τηϑ | χξειρίστωι ἴτη. τη ὅ 
10 ἀλλ᾽ ἐπεισάγουσαν] ᾿ ἐπ ταῦ ΟΧ οϑ 18 εἴδει] τῶϑ. βαρτα 
οὐ ροδβὺ εἰ, 55. ναι (αμᾶθ εἰδέναι Ὁ) ΟἹ ϑείου ὁΧχ ϑεοῦ τα 
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ἀποτελεῖν. ἕν ἐπιτήδευμα μόνον ἔχοντας τὴν τῆς πόλεως 

σωτηρίαν. τὰς μὲν οὖν τέχνας εἰς τὴν κάτω πόλιν ἀπέ- 

πεμψεν, τὴν δὲ ποιητικὴν εἰς ἄλλην εἰκότως. οἷ μὲν γὰρ 
ὀργανυμὴν παρέχονται τῷ πολιτικῷ καὶ τοῖς ἄρχουσιν χρείαν, 

5 ὃς ὑποτετάχϑαι καὶ μὴ ἀμφισβητεῖν τὴν ἑαυτῶν φυλαττού- 

10 

σας τάξιν πρὸς τοὺς τῆς πόλεως σωτῆρας" τὴν δὲ ποιητικὴν 
φρονήματος οὖσαν ἀνάπλεων καὶ παιδεύειν ἐπαγγελλομένην 

οὐκ ἔστι συγκαταλέγειν ταῖς τέχναις, μὴ λάϑωμεν ἐπιτειχί- 
σματὰα κατασπῃευάξοντες πρὸς τοὺς ἄρχοντας ἐκ τῆς κάτω πό- 
λεὼς καὶ τρέφοντες ἐπιτήδευμα πρὸς τὴν τῶν φυλάκων ἐπι- 

τήδευσιν ἐναντιώτατον. τὸ μὲν οὖν πρῶτον τῶν προβλη- 

ἤ8ϑν. μάτων ἱ ταύτῃ διαϑήσομεν. 

15 

20 

2ὅ 

ἕω 2 5 

Τὸ δὲ δεύτερον (τοῦτο δ᾽ ἦν τὸ τὴν τραγῳδίαν ἐκ- 
έ 

Α βάλλεσϑαι καὶ κωμῳδίαν ἀτόπως, εἴπερ διὰ τούτων δυνατὸν 
2 ’ 9 ᾽ὔ Α 4 , 2 ᾽ 3 Ἁ 

ἑμμέτρως ἀποπιμπλάναν τὰ παάϑη καὶ ἀποπλήσαντας ξύξργὰ 

πρὸς τὴν παιδείαν ἔχειν, τὸ πεπονηπὸς αὐτῶν ϑεραπεύ- 
» 5: -- 29 σαντας), τοῦτο δ᾽ οὖν πολλὴν καὶ τῷ ᾿Δριστοτέλει παρα- 

σχὸν αἰτιάσεως ἀφορμὴν καὶ τοῖς ὑπὲρ τῶν ποιήσεων τούτων 
2 » »" Α Ὰ ᾽ δ ’’ ς - 

ἀγῶνισταις τῶν πρὸς Πλάτωνα λόγων ουτῶσν πῶς ἤμξις 

ἑπομένως τοῖς ἔμπροσθεν διαλύσομεν. πᾶν τὸ μιμητικὸν 
-ὩὉΨ - ν “" ᾿ Α Ἁ [ δ [4 μὴ ή 

τῶν παντοδαπῶν ἠϑῶν, διὰ μὲν τὴν μίμησιν ῥαδίως εἰσδυό- 

μενον εἰς τὰς τῶν ἀκουόντων διανοίας, διὰ δὲ τὴν ποικιλίαν 
»" -2 5 

βλαβερὸν αὐτοῖς γιγνόμενον (ὁποῖ᾽ ἄττα γὰρ ἂν ἡ τὰ μιμητά, 
τοιαῦτα ἀνάγκη γίνεσθαι τὸν προσπάσχοντα τοῖς μιμήμασιν), 

ἀλλοτριώτατόν ἐστιν πρὸς τὴν εἰς ἀρετὴν τῶν νέων ἀγωγήν. 
ἁπλοῦν γὰρ ἡ ἀρετὴ καὶ αὐτῷ τῷ ϑεῷ μάλιστα προσεοιπός, 

ᾧ φαμεν διαφερόντως προσήκειν τὸ ἕν. τὸν οὖν τῷ τοιούτῳ 
παραπλήσιον γενησόμενον φεύγειν δεῖ τὴν ἐναντίαν τῇ 

᾽ ᾽ὔ Δι ᾽ὔ 5. ἢ ΜᾺ ἁπλότητι ξωήν. ὥστε πάσης αὐτὸν δεήσει καϑαρεύειν ποι- 
80 πιλίας᾽ εἰ δὲ τοῦτο. καὶ τῶν εἰς ταύτην καϑελκόντων πάν- 

ὅ ἑαυτῶν} ν 85. τοῦ ] φυλαττούσασ ΟΧ φυλάττουσα τοϑ 
10 καί [-τρέφοντεσ ὁΧ καί | τι ἐπιόντεσ τὰ 16 ἀποπλήσαντα, 
ΟΟΥΥ. ΒΟΙΏΒΒ 17 ἔν. 81 Βοβθϑ. 

Ῥεκοσσβ, θᾶ. Κ ΤΟΙ]. 4 
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τῶν ὅτι μάλιστα πορρωτάτω νέον ὄντα καὶ διὰ τὴν νεότητα 
δ δί , 2 7ὔ 9 7, - 5 ῥαδίως πλαττόμενον ἐπιτηδευμάτων ἀφεστάναι. δῆλον οὖν 
ὅτι καὶ τὴν τραγῳδίαν καὶ τὴν κωμῳδίαν παντοίων οὔσας 

- 3 - »" 
μιμητικὰς ἠἡϑῶν καὶ μεϑ᾽ ἡδονῆς προσπιπτούσας τοῖς ἀκού- 

ουσιν διευλαβηϑησόμεϑα, μὴ τὸ ἐπαγωγὸν αὐτῶν εἰς συμπά- 

ϑειαν τὸ ἀγώγιμον ἕλκύσαν τὴν τῶν παίδων  ξωὴν ὅ. 80τ. 
ἀναπλήσῃ τῶν ἐκ τῆς μιμήσεως κακῶν, καὶ ἀντὶ τῆς πρὸς 
τὰ πάϑη μετρίας ἀφοσιώσεως ἕξιν πονηρὰν ἐντέκωσιν ταῖς 
ψυχαῖς καὶ δυσέχνιπτον, τὸ ἕν καὶ τὸ ἁπλοῦν ἀφανίσασαν, 

τὰ δ᾽ ἐναντία τούτων ἐκμαξαμένην ἀπὸ τῆς πρὸς τὰ παν- 
τοῖα μιμήματα φιλίας. ἐπεὶ καὶ διαφερόντως αἱ ποιήσεις 

αὗται πρὸς ἐκεῖνο τῆς ψυχῆς ἀποτείνονται τὸ μάλιστα τοῖς 

πάϑεσιν ἐκκείμενον, ἢ μὲν τὸ φιλήδονον ἐρεϑίζουσα καὶ εἰς 
γέλωτας ἀτόπους ἐξάγουσα, ἣ δὲ τὸ φιλόλυπον παιδοτριβοῦσα 
καὶ εἰς ϑρήνους ἀγεννεῖς καϑέλκουσα, ἑκατέρα δὲ τρέφουσα 

τὸ παϑητικὸν ἡμῶν, καὶ ὅσῳ ἂν μᾶλλον τὸ ἑξαυτῆς ἔργον 

ἀπεργάζηται, τοσούτῳ μᾶλλον. δεῖν μὲν οὖν τὸν πολιτικὸν 

διαμηχανᾶσϑαί τινας τῶν παϑῶν τούτων ἀπεράσεις καὶ ἡμεῖς 
φήσομεν, ἀλλ᾽ οὐὖχ ὥστε τὰς περὶ αὐτὰ προσπαϑείας συν- 

τείνειν, τοὐναντίον μὲν οὖν ὥστε χαλινοῦν καὶ τὰς κινήσεις 

αὐτῶν ἐμμελῶς ἀναστέλλευν" ἐκείνας δὲ ἄρα τὰς ποιήσεις 

πρὸς τῇ ποικιλίᾳ καὶ τὸ ἄμετρον ἐχούσας ἔν ταῖς τῶν πα- 

ϑῶν τούτων προκλήσεσιν πολλοῦ δεῖν εἰς ἀφοσίωσιν εἶναι 

χρησίμους. αἵ γὰρ ἀφοσιώσεις οὐκ» ἐν ὑπερβολαῖς εἰσιν, ἀλλ᾽ 
ἐν συνεσταλμέναις ἐνεργείαις σμιπρὰν ὁμοιότητα πρὸς ἐκεῖνα 
ἐχούσαις ὧν εἰσιν ἀφοσιώσεις. εἰ τοίνυν οὐ δεῖ φιλοϑρή- 

νους ἡμῖν ἀποτελεῖσϑαι καὶ φιλογέλωτας τοὺς παιδευομένους, 
οὐκ ἂν δέοι προσομιλεῖν αὐτοὺς ταῖς ταῦτα ἀμφότερα τὰ 
πάϑη πολλαπλασιαζούσαις μιμήσεσιν. δύο τοίνυν ταῦτα πε- 

6 τὸ ἀγώγιμον ἴντα. 868. τη [ ἑλκύσαν 6ΧΣ ἕλκομεν 85 9 οὗ 
ΡῚ. ΤΠ 8184 14 γέλωτας ΒοΥμδΥ5] τελετὰς (ε αἰύ. 11.) 

18 ἀπεράδεισ 20 χαλινοῦν (ροδϑὺ 2 γᾶ5., οὐ ΘΧ 0), 1πη. γ0. χα- 
λᾶν (ρουρϑύϑιῃ ὃχ δ4, 18) 26 ἔχουσαι Ὁ 

ὅ 

10 
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δ ϑθν. ποίηται τὸν Πλάτωνα μὴ προσέσϑαι τραγῳδίαν καὶ κω- 
μῳδίαν εἰς τὴν ὀρϑὴν πολιτείαν ὡς ἀξίας οὔσας σπουδῆς 

τοῖς νέοις. ἕν μὲν τὸ ποικίλον ὡς εἴρηται τῶν ἐν ταύταις 

μιμήσεων, ἕτερον δὲ τὸ τῶν παϑῶν ἀμέτρως κινητικόν. ἃ 
ὅ βούλεται συστέλλειν κατὰ δύναμιν, τρίτον δὲ ἐπὶ τούτοις 
τὸ πρὸς πᾶσαν τὴν περὶ τὸ ϑεῖον καὶ ἡρωϊκὸν γένος αὐτῶν 
πλημμέλειαν εὐχερές. οὐδενὸς γοῦν ἀπέχονται τῶν εἰς δυσ- 
σέβειαν τεινόντων δημάτων, βλασφημοῦσαι μὲν περὶ τοὺς 

Α 4 -» 

ϑεούς, ἀἁπορρίπτουσαν ὃδὲ εἰς τοὺς ἥρωας ἀναξίους τῶν 
10 ἡρώων λόγους" οἷς εἰ μὲν πιστεύσαιεν ἡμῖν οἱ νέοι, τὴν 

Α 2 ; , Ἁ ; 

Τιγαντινὴν ξωὴν ἐκϑρέψουσιν καὶ τὴν ἄϑεον φαντασίαν, 

ἧς ἐπιταϑείσης οἰχήσεται πᾶς ὁ τῆς ἀρετῆς χορός" οὐ γὰρ 
968 ἐθέλει συνοικεῖν ἀϑέῳ ξωῇ καὶ ἁποϑρασυνομένῃ πρὸς τοὺς 

3 ἥ 

κρείττονας" εἰ δὲ μὴ πιστεύσαιεν, οὐδ᾽ εἴ τι χρηστὸν ἔχουσιν 
1 αἵ ποιήσεις, αὐτὸ πιστὸν ἡγήσονται διὰ τὴν περὶ τὰ μέγιστα 

πρὸς αὐτὰς ἀπιστίαν. πεφύκαμεν γὰρ ἅπαντες οἷς ἂν ἐπὶ 

τῶν σπουδῆς ἀξίων διαφερόντως ἀπιστήσωμεν, μηδὲ ἐπὶ 
ΜΝ 2 ; 2 , δ δ Ὡ , . “«ἵ 

τῶν ἀτιμοτέρων ἐνδιδόναι τὴν ἑαυτῶν διάνοιαν᾽ ὥστ ἢ 

περιττὰς ἀναγκαίως αὐτὰς ἢ βλαβερὰς τοῖς παιδευομένοις 
90 εἶναι. καὶ ταῦτα προϊδόμενος ὁ Πλάτων οὐ δίδωσι χορὸν 

τοῖς τῶν τοιούτων ποιήσεων δημιουργοῖς. οὐδὲ ἐπιτρέπει 
γέοις οὖσιν αὐτῶν ἀκροᾶσθαι. τριῶν ὡς εἴρηται φυλακῆς 
ΟΥ̓ - τυ ’, »"-Ὁ »] ’ -“-ῳ 7 -- ’ὔ ἕνεκα. δοξῶν πονηρίας; παϑῶν ἀμετρίας, τῆς ἐν τῇ πάσῃ 
ξωῇ ποικιλίας ὧν τὸ μέν ἐστιν τοῦ ἐν ἡμῖν γνωστικοῦ 

7 Α ι »“- 2 -“- Α Α “- δ’ “Ὁ “5 κακόν, τὸ δὲ τοῦ ὀρεκτικοῦ, τὸ δὲ τῆς ὕλης ψυχῆς. 
81. Τούτων δὲ διηυκρινημένων ἐκεῖνο προσϑῶϊμεν, ὃ δὴ 7 

2 ὦ, ὅ ν ἊἍ δ,» ’ »  δᾺ 2... ΄ 
προὐϑέμεϑα συγγενὲς ὃν τῷ πρόσϑεν, πῶς ἂν αὐτὸς συνᾳᾷδοι 

᾿ ν , 2 , ᾿ 2 , - ν 5 πρὸς ξαυτόν, ἐν Συμποσίῳ μὲν ἀναγκάζων τῆς αὐτῆς εἶναι 
τέχνης κωμῳδίαν καὶ τραγῳδίαν ποιεῖν. ἐν Πολιτείᾳ δὲ μη- χνῆης κωμῷ ραγῷ ᾿ χ δὲ μη 

9 ἀἁπορρίπτουσαι] Ἃ ῬΣΙῸΒ ἴσ. τὴ 11 οἵ τ. ῬΙ. 49 1η 
Τα. ὅς, 8484 16 αὐτόπιστον (ροϑὺ ὁ Υϑ8.) 16 οἷς ἂν 6Χ 
οὗ κἂν τοΆλὶῥ΄ἑ 18 ἐνδιδόναι] ν ῬΥΪᾺΒ 55. τι 20 προειδόμενοσ 
(δι. 6Χ ἡ) 

4 
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δὲν ταύτας γειτνιώσας ἀλλήλαις (οὐ» τῆς αὐτῆς ἕξεως εἶναι 
λέγων ἀποτελεῖν, διὰ τὸ τὴν φύσιν ἡμῶν ἄλλην πρὸς ἄλλο 

’ ΄ ς Α 2. ἡ , πεφυκέναι κατακεκερματισμένην, ὡς μηδὲ ἐπὶ τραγῳδίας 
ς ’ δ Α - ᾿ 

μόνης πάντας ὁμοίως ἔχειν πρὸς πάντα τὰ μέρη τῆς ποιη- 

σεως ταύτης. ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐν ἄλλοις αὐτῆς μέρεσιν τοὺς 
δὲ ἐν ἄλλοις κατορϑοῦν, καὶ κωμῳδίας ὡσαύτως. ὅτι μὲν 

οὖν ἁληϑὲς τὸ τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν διὰ τὴν ἀπόστασιν 

τῆς ζωῆς καὶ τὴν εἰς τὸ ἔσχατον πτῶσιν ἀπὸ τῆς ὁδλικῆς 
ἐνεργείας εἰς τὴν μερικωτάτην καταντῆσαι, παντός ἔστι συνι- 

δεῖν. ἐκείνη μὲν γὰρ αὐτὴν ἐποίει κοσμικήν. εἰς τὸ ὅλον 
βλέπουσαν καὶ τοῖς ϑεοῖς συνδιοικοῦσαν τὸ πᾶν σμικρὸν 
ὁρῶσαν τὴν γένεσιν, ὅπου γε καὶ ὃ ἐνταῦϑα κορυφαῖος τὴν 
γῆν εἰωϑὼς εἰς τὸ ὅλον βλέπειν. ἡ δὲ εἰς τοῦτο τὸ εἰδος 

κάϑοδος ἀπὸ τοῦ ὅλου καὶ παντὸς εἰς τὸ μερικώτερον ἄἀγο- 
ῇ,. ’ ς κ ι »“ “ ’ 2. ἐἱ 2 

μένης γέγονεν, ἀπὸ μὲν τοῦ κοσμικοῦ λόγου καϑ' ὃν ἕξη 

πρότερον τὸν» τοῦ ϑνητοῦ ξῴώου μόνον προχειριζούσης, 
ἀπὸ δὲ τούτου μερικώτερον ἄλλον τὸν ἀνθρώπειον προβαλλο- 
μένης ἀντὶ (τῆς) τοῦ παντὸς ϑνητοῦ ξῴου προνοίας ὡς 
δ)}΄᾽7 ἡ 9 Α Α Ὰ Ἁ Α Α 9 4 [4 2 ἑνός, ἀπὸ δὲ τούτου κατὰ τὸν τινὸς ἀνθρώπου βίον ἀπερει- 
δούσης τὴν ἑαυτῆς ζωήν. οἷον φιλοσόφου, καὶ τὸν κοινὸν ἧς τῇ 1)5 ; 
τοῦ ἀνθρώπου λόγον ἀφείσης, ἀπὸ δὲ τούτου τὸν ἐν τῷδε 

Ὁ ’; , »“ “Ὁ ’ , “Ὁ “Ὁ , ’ὔ τῷ κλίματι καὶ τῇδε τῇ πόλει καὶ τῷ δε τῷ γένει βίον τ.81ν. 
ἐνδυσαμένης. καὶ οὕτω δὴ γινομένης μερινῆς ἀντὶ τῆς ὃλι- 

κῆς, ἀπὸ δὲ τῆς εἰς τοῦτο πτώσεως λοιπὸν ἐπιτηδειότητας 

ἄλλας προσλαβούσης, τὰς μὲν ἐκ τῶν προσεχῶν αἰτίων, οἷον 
πατέρων καὶ σπερμάτων, τὰς δὲ ἐκ τοῦ περιέχοντος καὶ τῆς 
ἐν τούτῳ φύσεως ἰδίας, τὰς (δὲν ἐκ τῶν περιστάσεων τῆς 
ξωῆς τῆς οἰκείας τοῖς τόποις, ἐν οἷς κατετάχϑη πεσοῦσα τὴν 
τελευταίαν πτῶσιν. ἐκ γὰρ τούτων πάντων ὄντως ἡ φύσις 

1 οὐ δαᾶ, Ὁ 2 γοβὺ ἄλλο οχύδὺ τὰν, ὃ τι 8 οὗ ΡΙ. 
8980 | μηδὲ] δὲ 1 ὑπόστασιν 12. 50. 501 οἵ ΡΙ. ΥἹ δο9ἃ 

οὐ 
16 τοῦ]ν οχ ν 18 {τῆς τοῦ] τῆσ 21 αφείσησ ΘΧ 

αφισισ αὖ νι. τὴ 27 δὲ δ4α. Ὁ [περιστάσεων] προστατὴν 

1ὅ 

20 

20 
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αὐτῆς κατακεκερματισμένη τὴν πρὸς τὰς διαφερούσας τέχνας 

καὶ ἐπιστήμας καὶ ἐπιτηδεύσεις ἀπεστένωσεν ἐπιτηδειότητα, 

καὶ ἄλλη πρὸς ἄλλα πέφυκεν. καὶ οὐδὲ πρὸς ταῦτα ὅλα, 
διελοῦσα ταῖς ἑαυτῆς δυνάμεσι τὰς περὶ αὐτὰ ζωάς. τοῦτο 

Ω ς μὲν οὖν ὅπερ ἔφην πάντων ἐστὶν ἁληϑέστατον καὶ ὡς διὰ 
ὕτο τοῖς μὲ δί ἷΐς δὲ τ δίαν ἐργάξζεσϑαι τοῦτο τοῖς μὲν κωμῳδίαν τοῖς δὲ τραγῳδίαν ἔργ 

νι ψ ’ δυνατόν καὶ οὐδὲ ὕλην κωμῳδίαν τισὶν ἢ τραγῳδίαν ὡσαύ- 
δ 2 Ἁ 9 2 2 Ἃ -» » 2 ’)» 

τῶς πᾶσαν. οὐ μὴν ἀλλ ἐπειδὴ τοῖς ταύτας ἐργαζομένοις 

τὰς ποιήσεις δυοῖν τούτοιν δεῖ, τῆς τε γνώσεως καὶ τῆς 

ξωῆς. τῆς μὲν ὅπως ἂν ἔχωσι τέχνην τοῦ πῶς ἕκατέραν 
μεταχειριστέον καὶ ἐν τίνων μερῶν διασκευαστέον καὶ πῶς 
τεταγμένων καὶ ὁποίων προσώπων. ἃ δὴ καὶ λέγειν εἰώϑασιν 
οἵ περὶ αὐτῶν γράφοντες, τῆς δὲ ὅπως ἂν τοιαύτην πα- 

ράσχωνται τὴν τῶν ἠἡϑῶν μίμησιν. ὁποῖα τά τε πράγματά 
Υ̓ 

1 ἐστι τὰ ὑποκείμενα καὶ τὰ πρόσωπα, καὶ μὴ ἀνόμοιον γε- 
νῶνται μιμηταὶ τῶν προτεθέντων αὐτοῖς, τὴν μὲν γνῶσιν 

“5 ξ 

6. 88:. μίαν ἐν ἀμφοτέραις εἶναι τὴν τεχνικὴν δυνατόν, ὃ καὶ 

ὁ Σωκράτης ὁ ἐν Συμποσίῳ φησίν (οὐ γὰρ μιμεῖσθαι τὸν 
αὐτόν, ἀλλ᾽ ἐπίστασϑαι ποιεῖν κωμῳδίαν καὶ τραγῳδίαν)" 

80 τὴν δὲ διὰ τῶν ἠθῶν ἐπιτηδειότητα πρὸς αὐτὰς τὴν μιμη- 
Ἁ 2 ων ; ’, ς ; ἐκ , ς 2 τυρὴν ἀναγκαῖον μηκέτι μίαν ὑπάρχειν. (ὃΣ καὶ ὃ ἐν Πο- 
’ὔ, ’ ,ὕ . ἢ" ᾿ ᾿ 2. Ἂ - 

λιτείᾳ λέγειν Σωκράτης" μιμεῖσϑαν γὰρ τὸν αὐτὸν κωμιμῶς 
“"ο-᾿ 5 ή 

καὶ τραγικῶς οὐκ εἶναι δυνατόν. μάλιστα γὰρ ἠϑοποιός 

ἐστιν ἡ μίμησις, οὐκ ἔστιν δὲ ταὐτὸν ἦϑος ἐπιτήδειον πρός 
οὁ5 τὸ τραγῳδίαν φιλόϑρηνον οὖσαν καὶ πρὸς κωμῳδίαν φιλό- θαγῷ 1 φ θη στοὺς 9 μ φ 

Ἂ Α Ἁ " 

γελῶν. ὥστ εἰκότως διελὼν ὃ Σωκράτης τὸ τεχνικὸν τοῦ 
9 - ᾽; Α ΞΥ̓ Α 95.»ϑ ἡ 2 [4 » 9 

ἡϑικοῦ τὸτε μὲν ξἕφατο τὸν αὐτὸν ἐπίστασϑαι ποιεῖν ἀμφο- 
, » ι ᾽ ἢ 2. » νι ς , . τέρας, τότε δὲ οὐ τὸν αὐτὸν μιμεῖσϑαι δυνατὸν ἀμφοτέρας 

δεῖ γὰρ καὶ τέχνης πρὸς αὐτὰς καὶ ἤϑους, ὧν ἣ μὲν κοινὴ 

ὧι 

1 φ 

8 ἄλλην ὅ 8 ὡς ἀρο]οπάσηη 6 δύο δυνατόν οχὑδῦ ΤῸ] ΘΧΡ. 
τη] τισὶν ἢ τραγωιδίαν ἴγα. τὰ 8. πᾶσαν] πᾶσιν 10 ἔχωσι Ὁ] 
ἔχουσι. 19 ποιεῖ 21 οὗ 8α. 42,231 28 φιλόϑρηνον --- κωμῶι- 

. “ΖΦ “- 
δίαν ἴχα. τὰ 26 ὥστ᾽] ὥϊγ᾽ (ὦ ΘΧ ο, 17 6Χ9, 7 6χ΄. τ οὐ ΄ 55. τη 
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3 -"ὝἬ ς 

γένοιτ᾽ ἂν ἀμφοῖν, τὸ δὲ ἐξ ἀνάγκης ἐστὶ διάφορον. το- 
σαῦτα καὶ περὶ τούτου. 

" ᾿ ᾿ 4 “ 7 , - ς ’ Τί δὲ δὴ περὶ τοῦ τετάρτου φήσομεν, πῶς ὃ Σωκράτης 

ἀναίνεται τὰς τῶν ἁρμονιῶν εἰδέναι διαφοράς. καὶ ταῦτα 
περί γε τῶν ῥυϑμῶν ἀκηκοέναι τε παρὰ Δάμωνος λέγων; 
καὶ εἰς τὸν Γλαύκωνα τὴν γνῶσιν αὐτῶν ἀποπέμπει προστι- 
ϑείς" σὺ γὰρ μουσικός. λέγωμεν τοίνυν καὶ πρὸς ταύτην 

Ἁ 7 “Ὁ -“ [4 Α } ς . τὴν ξήτησιν,. τῷ πολιτικῷ προσήκειν καὶ περὶ ἁρμονεῶν τι 
’) ) ι δ - 9 2 9 ς » - -»ὝἭ κι 

λέγειν καὶ περὶ ῥυϑμῶν, ἀλλ΄ οὐχ ὡς τῷ μουσικῷ. τοῦ μὲν 
ν τ ἈΚ 5 ν 5 » -ὉὝ “- γὰρ ἔργον ἀφορίσασϑαι τὸ εἶδος οἷον εἶναι δεῖ τῶν ἁρμονιῶν 

τῶν εἰς ὀρϑὴν ἀγωγὴν νέων καὶ παιδείαν συντεινουσῶν. 
τῷ δὲ πάσας ἠκριβωκέναι τὰς ἐν αὐταῖς διαφοράς. ὅσαι τε 

τὸ φιλόλυπον ἐγείρουσιν τῆς ψυχῆς καὶ ὅσαι χαλῶσι τὸ 
φιλήδονον καὶ ὅσαι μετροῦσι τὰς ἀμφοτέρων κινήσεις. δεῖ τά 

᾿ 2 ,.Κ 2 2 ι » ΄ 2 ; “4 
γὰρ αὑτὸν. ξίσπθερ ἕστιν τῷ ὄντι μουσικός, ἑπεσκέφϑαι τίνες ξ.82ν. 

ὠφέλιμοι ταῖς πολιτείαις. διὸ καὶ ὀρθῶς οἱ λέγοντες, ὡς 
ἄρα δεῖ μήτε τὸν πολιτικὸν ἄμουσον εἶναι μήτε τὸν μοῦυσι- 

Α 3 ’ ΚΑ Ἁ Ἁ 2Υ͂ Ἃ 5.) ὦ - κὸν ἀπολίτευτον. ὃ μὲν γὰρ ἄμουσος ὧν οὐδ᾽ ὅτι συντελεῖ 
τίς ἁρμονία πρὸς παιδείαν γνώσεται διὰ τὴν ἄγνοιαν τῆς 

μουσικῆς" ὃ δὲ ἀπολίτευτος ὧν ὁμοίως ἀσπάσεται πάσας, 
ὅσαι τε συντείνουσιν εἰς ἀπαιδευσίαν καὶ ὅσαι συντελοῦσι 

πρὸς παιδείαν᾽ καίτοι τῆς μουσικῆς ἐπαγγελλομένης τὴν 

ψυχὴν συμπάσχουσαν μὲν τοῖς καλοῖς ἀποφαίνειν, ἀνιλλο- 

μένην δὲ ἐπὶ τοῖς αἰσχροῖς. τῷ τοίνυν πολιτικῷ τὸ πρέπον 
φυλάττων ὃ Σωκράτης ὅτε πολιτείας ὧν δημιουργὸς εἰς ἄλλους 

ἀποπέμπει τὴν τῶν ἁρμονιῶν διάκρισιν, αὐτὸς τοὺς τύπους 

μόνον ὑπογράφων τῆς πρὸς παιδείαν συντεινούσης ἁρμονίας. 
Ω͂ Ἁ Α -“ -“φ Α Ἁ ; 5. Ἀ » 

οὕτω δὲ καὶ τῷ στρατηγῷ τὸ μὲν τέλος αὐτὸν προσῆκεν 
ς: » Α ς 9 -“ 7 “ ’ ΩΡ -ὝὝ ὁρίξειν τὸν ὡς ἀληϑῶς πολιτικόν, τίσιν πολεμήτξον. τι τοῖς 

8 δὲ δὴ το] δέ πῶ ταΐ 6 αὐτῶν] ὦ ἵν. τα 10 ἀφο- 
οἶσϑαι ταῖΐ, αὐ 85. τηῦ (ἀφορίσαι Ὁ) 11 τῶν --- νέων ἴτα. τη 

19 τιό --- γνώσε- ἴτὰ. τη 28 αλλομένην, τὰ. γρο. ἀνιλλο- 
μένην ταϑ 
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ἀδικεῖν ἐγχειροῦσιν, τοὺς δὲ τρόπους τοὺς πολεμικοὺς καὶ 
τὰς διαφορὰς ἐκείνῳ καταλιπεῖν ὡς εἰδότι, ποῦ καὶ πῶς 

καὶ διὰ τίνων πολεμητέον. οὕτω καὶ τῷ ἰατρῷ προστάξει 
864 μὲν ὃ πολιτικὸς ὑγιάξειν οὺς δέον, μὴ μακρὸν ποιοῦντι 

5 τὸν ϑάνατον. τοὺς δὲ τρόπους τῆς ὑγιάσεως ἐκείνῳ παρα- 

δώσει γιγνώσκειν. εἴγε διαίταις τοῦτο ποιεῖν δυνατὸν εἶτε 

φαρμακείαις εἴτε χειρουργίαις. οὕτω καὶ τῷ ῥήτορι παρα- 

μελεύσεται δητορεύειν καὶ πείϑειν, ὡς τῶν αὐτῶν ὄντων 
δικαίων καὶ συμφερόντων. τὰ δὲ εἴδη τῶν λόγων οἷς χρώ- 

τὸ μένος πείϑειν δύναται καὶ τὰς ἐν αὐτοῖς διαφορότητας ἐκείνῳ 

8. 88:. καταλείψει διελέσϑαι καὶ ὁρᾶν, εἰ διὰ σεμνῶν λόϊγων ἢ 

διὰ ἠθικῶν ἢ διὰ δεινότητα πλείονα ἐχόντων χρὴ πείϑειν 
τοὺς ἀκούοντας" ἕκάστους γὰρ ἐπάξεται διὰ τῶν οἰκείων. 

οὕτω δὴ οὖν καὶ περὶ τῶν ἁρμονιῶν μέχρι τῶν τύπων ὃ 
τ πολιτικὸς ἑστήξεται τῆς ἐκλογῆς αὐτῶν, αὐτὴν δὲ τὴν λεπτουρ- 
ψίαν τῶν ἐν αὐταῖς διαφορῶν ἐπιτρέψει τῷ μουσικῷ. διὰ 

ταῦτ᾽ οὖν ὁ Σωκράτης οὐδ᾽ εἰδέναι φησὶ τὰς ἁρμονίας, 
οὔτε τίνες ϑρηνῴδεις οὔτε τίνες συμποτικαί, τοσοῦτον δὲ μό- 
νον δρέξειν, ὅτι τὸν παιδεύοντα δεῖ πρὸς ἐκείνην βλέπειν 

20 τὴν ἁρμονίαν, ἥτις ἂν ἀπεργάξηται τὸν παιδευόμενον ἔν 

πάσαις πράξεσιν καὶ πάσαις περιστάσεσιν καὶ πᾶσιν πάϑεσιν 

τεταγμένον, ἐν μὲν τοῖς βιαίοις καὶ ἀκουσίοις ἀνδριξζόμενον 
καὶ μὴ χαλῶντα τὸν τόνον τῆς ξωῆς, ἐν δὲ ταῖς εὐροωτέραις 

καὶ ἑκουσίοις σωφρονοῦντα καὶ μὴ ἐκμελῆ γιγνόμενον ὑπὸ 

8 τῆς παρούσης εὐπραξίας. φιλεῖ γὰρ τὰ μὲν ἀβούλητα τῶν 
συμπιπτόντων ταπεινοῦν, τὰ δὲ βουλητὰ χαυνοῦν τὰς ψυχάς. 

εἰ δὲ [μὴ] τὰς ἁρμονίας ἀναινόμενος εἰδέναι διὰ τὸ τῷ 

πολιτικῷ προσῆκον λέγει τι περὶ δυϑμῶν, τούτου δήπου 
τὴν τοῦ Γλαύκωνος αἰτιατέον ἄγνοιαν τὰς μὲν γὰρ ἀρμο- 

8 οὗ ῬΙ. ΠΙ Ῥ. 4060 δ ὁγιάδεωσ]) ν 55. ταῦ  φαρ- 
μακίαις Ὁ 9 λόγον, οοὐΥ. Ὁ 14 οὕτω] τούτω! 18 οὔτε --- 
οὔτε] οὐδὲ -- οὐδὲ 19 δεῖ 55. ταῦ 22 μὲν 585. ταῦ 27 ῬΟΒΒῚΒ 
Θὔϊδια δὴ ᾿ 
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νίας εἰδέναι καὶ τὰ εἴδη τὰ ἐν αὐταῖς. τοὺς δὲ ῥυϑμοὺς 
3 -“ 2 ι 2 ι ’ 2.,ἢ 2 7 λ ἀγνοεῖν ἔφατο, καὶ εἰ καὶ τούτων εἰσί τινες ἐπιτήδειοι πρὸς 

2 Ἂ ς - παιδείαν. ἵν᾽ οὖν ἐνδείξηται καὶ τῆς τούτων δυνάμεως πέρι 
καὶ μὴ ἀτελὴς ὃ λόγος αὐτῷ καταλειῳφϑῇ ὶ τῆς ὅλ μὴ ἧς γος ῷ καταλειῳφϑῇ περὶ τῆς ὕλης 

“Ὁ - οὕ: 7 

μουσιμῆς καὶ τῆς εἰς παιδείαν αὐτῆς συντελείας, βραχέα 

περὶ τῶν δυϑμῶν εἰκότως εἶπεν, ἐφιστὰς πῶς ἐστι καὶ ἐν 

τούτοις παιδευτικὸν καὶ φέρον εἰς ἀρετήν" εἶτ᾽ εὐθὺς τὸν 1.88ν. 
Α ᾽ 9 2 2 2 Α Α »“) πολιτικὸν φυλάττων. ἀλλ᾽ οὐκὶ εἰς τὸν μουσικὸν μεταπεσεῖν 

3 ; " - -ο ἐθέλων. καὶ εἰς ΖΦάμωνα τὴν περὶ τῶν ῥυϑμῶν ἀποπέμψας 
; ΄΄ἷΞὖ. ϑεωρίαν ἕν ἐκ πάντων συλλογίξεται, χρῆναι τὸν παιδευτιπὸν 

εὐλογίας στοχάζεσϑαι καὶ εὐαρμοστίας καὶ εὐρυϑμίας, τάχα 

κἂν τούτοις εἰς πᾶσαν βλέπων τὴν ψυχήν. διὰ μὲν γὰρ 
- 2 ’ ς νι ς - - ᾽ Ἁ » - ν 

τῆς εὐλογίας ὁ ἐν ἡμῖν τελειοῦται λόγος, διὰ δὲ τῆς εὐαρ- 

μοστίας καὶ εὐρυϑμίας τὸ ἄλογον κοσμεῖται" τῆς μὲν ἀπὸ 
“- ,] 92 “- 2 ἤ ς ᾽ Ἁ 3 -»" τῶν δυνάμεων αὐτῶν ἀρχομένης (ἁρμόξονται γὰρ ἐκεῖναι 

πρὸ τῶν ἐνεργειῶν), τῆς δὲ ἐν ταῖς ἐνεργείαις μόνως ἐμφαινο- 

μένης" τάττονται γὰρ αἵ κινήσεις διὰ τῶν ῥυϑμῶν, διότι 

καὶ τούτων ἐστὶ τάξις ὃ δυϑμός. καϑ'᾽ ὅσον γρό δτροῦ 9ς 0 ρνύψῦρ, ν χρονῷ μετροῦν- 

ται καὶ τὸ πρότερόν ἐστιν ἐν αὐταῖς καὶ ὕστερον. 

Τούτων μὲν οὖν ὅδην᾽ τὸ δὲ ἑπόμενον σκοπῶμεν. τίνα 
3 δὰ ἴω ΄“- 

εἰδέναι χρὴ κατ΄ αὐτὸν περὶ μουσικῆς καὶ ποιητικῆς, πῶς 

ἔχουσ, πρὸς ἀλλήλας καὶ πόσαι τάξεις εἰσὶν μουσιμῆς. 

δόξειεν γὰρ ἂν ὡδὶ μὲν τὴν μουσικὴν συνάπτειν πρὸς τὴν 
7 Ω ᾽ Α Ἁ 2 Ὁ “ -“ 

ποιητικήν, ὅταν λέγῃ τὸν ποιητὴν ἕν τῷ τρίποδι καϑῆσϑαι 

τῆς Μούσης [Ἰεσσ΄. ΤΥ ρ. 719}] καὶ ὅταν τὴν ἀπὸ Μουσῶν 

κατοκωχὴν λαβοῦσαν ἁπαλὴν καὶ ἄβατον ψυχὴν ἀνεγείρειν 
καὶ ἐκβακχεύειν κατά τε ὠδὰς καὶ τὴν ἄλλην ποίησιν [ῬΒδθαγ. 
Ῥ. 2458], ὡδὲ δὲ διϊστάνειν αὐτὰς ἀλλήλων, ὥσπερ ὅταν 

τοὺς βίους διορέξων τὸν μὲν μουσικὸν εἰς τὸν πρῶτον φέ- 

4 καταληφϑῆι, οοΥγ. Ὁ 6 πρϑιηρ6 ἔστι {τι 9 ἐθέλων 
εἰσ δάμωνα καὶ τὴν π. ] ἀποπέμψασϑαι 10 χρῆναι Ὁ] χρῆν 
1ὅ ἐκεῖναι] ἐχείνην 
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ρῶν κατατάττῃ, καϑάπερ καὶ πάντα τὸν φιλόκαλον, τὸν δὲ 

ποιητικὸν εἰς τὸν ἕχτον, καϑάπερ καὶ πάντα τὸν μιμητικόν 
6. 84τ. [ᾧΡμδβᾶτγ. ρ. 2485]. ἔοικεν [ δὴ οὖν πολλὰ τῆς μουσινῆς 

εἴδη ϑεασάμενος πᾶν μὲν τὸ πονητικὸν γένος ὑπὸ τὴν μου- 
5 σιμὴν ἀναπέμπειν, οὐ πᾶν δὲ τὸ μουσικὸν εἰς τὴν ποιη- 
τικὴν καταγλείειν. τίνα οὖν μουσικὴν ἂν φαίη ποιητικήν. 
27 ς -Ὡ ’ ’ »ἍΝ᾿ λῚ Ρ ᾽ - 

ἄξιον ἡμᾶς λέγειν διορισαμένους πρῶτον τὰ εἴδη πάντα τῆς 

μουσικῆς. λέγομεν οὖν καὶ τὴν φιλοσοφίαν αὐτὴν μεγίστην 
5 3 , εἶναι μουσιμήν,. ὥσπερ καὶ ἐρωτικὴν εἰ βούλει φάναι τὴν 

10 ἐρωτικωτάτην ἁρμοσαμένην οὐ λύραν, ἀλλ᾽ αὐτὴν τὴν ψυχὴν 
Α » (δ ς 7 ὃ 2. κα ς ᾿ ὔ 2 9' ; τὴν ἀρίστην ἁρμονίαν. δι ἣν ἡ ψυχὴ τά τὸ ἀνϑρώπινα 

πάντα δυνατὸν κοσμεῖν καὶ τὰ ϑεῖα τελέως ὑμνῳδεῖν, αὐτὸν 

μιμουμένη τὸν μουσηγέτην, ὃς ὑμνεῖ μὲν τὸν πατέρα ταῖς 
- 2 - ’ Α Α Ω ΄ -Ὺ 2 ΄ 

νοεραῖς ᾧδαῖς, συνέχειν δὲ τὸν ὅλον κόσμον τοῖς ἀλύτοις 

18 δεσμοῖς ὁμοπολῶν πάντα, καϑάπερ ὃ ἐν τῷ Κρατύλῳ λέγει 
Σωκράτης [ρ. 4055]. διὸ καὶ τὴν ἔνϑεον μουσικὴν παρὰ 

»" , , μν 5 “ ι ᾿ ς , τῷ φιλοσόφῳ πρώτως ἂν εἶναι φαίη (καὶ γὰρ ὃ φιλόσοφος 
ἐνθουσιάξων λέληϑε τοὺς πολλούς) καὶ τὰ τῆς παιδευτινῆς 

ἀγαϑὰ μουσικῆς μειζόνως καὶ πάντα ἁπλῶς. εἰς ἃ βλέπον- 
80 τὲς ἡγούμεϑα τὴν μουσικὴν εἶναι σπουδῆς ὅπασιν ἀξίαν. 

καὶ ὅ γε τῶν μουσικῶν ἀκρότατος οὗτός ἐστιν, ὁ αὐτὸς ὧν 

ὡς εἴρηται τῷ ὧς ἀληϑῶς φιλοσόφῳ, μηδενὶ τῶν κατὰ μουσι- 

γὴν ἀγαϑῶν ἐλλείπων. λέγει δὲ καὶ τὴν ἐκ Μουσῶν κατο- 

πωχὴν μουσικὴν τρόπον ἄλλον ὡς ἐξορμῶσαν καὶ κινοῦσαν 
᾽ δ “ δ ᾿ ,,., ἢ ᾿ ΠΣ ’ εἰς τὴν ἔνϑεον ποιητικὴν τὰς ψυχάς" ὃς γὰρ ἄν, φησίν, 

ἄνευ Μουσῶν μανίας ἐπὶ ποιητικῆς ϑύρας ἀφίκη- 

ται, καὶ αὐτὸς ἀτελής ἐστι ποιητὴς καὶ ἡ ποέησις 

2 ῶι 

Εϑάν. αὐτοῦ ὑπὸ τῆς τῶν μαινομένων ἡ τοῦ δωφρονοῦν - 
τος ἠφανίσϑη [Ῥμδθᾶγν. ρ. 3453] κἀνταῦϑα τὸ μουσικὸν 

1 καϑάπερ τὰ. 3 8. οἵ ΡΙ]. Ῥῃδθα, 618 10 οἵ Ῥ]. ἴζδοῇ. 
1885 12 δὴ δύναται ἹἸΔ4ώδαῖσ 171 οἷ Ε]. ΡΘοαν. 2448, 2498 
26 μανίας ΡῚ. (αἱ μανίας Μουσῶν): λαλιᾶς (λὰ 6ΧὉῚ) 21 ποιη- 
τικὰς ΡῚ. [ἡ φοβὺ καὶ 55. τη 28 ἡ] ἢ (ὐφα Ῥ]. Τὶ, ἡ ῬῚ. Β) 

ΘΙ 
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2 2. κ Ν᾽ ι Α ᾽ - νὴ ;ὔ - Α εἰς ταὐτὸν ἥκει καὶ τὸ ποιητικόν, τῆς ἐνθέου μουσικῆς τὸν 
ἔνϑεον ἀποτελούσης ποιητήν οὐ γὰρ εἰς ἄλλο τί φησιν τὸν 

ἐκ Μουσῶν κάτοχον ἐνθεάξειν ἢ εἰς τὸ ποιητὴν γενέσϑαι, 
“ ἢ “ , " ἢ » ς , 2 τῶν μὲν ἔμπροσϑεν γεγονότων ἔργων ἀγαϑῶν ὑμνῳδόν, εἰς 

ξῆλον δὲ ἀνεγείροντα παιδείας διὰ τούτων τοὺς ἐπιγινο- 
μένους. ὅπου δὴ καὶ τὸ ἔργον μάλιστα τῆς ποιητικῆς ὅσον 

2... Δ 2 ὃ “ 5. ω 2. 7 ᾿ τ' νι 2 ἐστὶν εἰς παιδείαν ἀνῆκον ἐξέφηνεν καὶ οἷον. καὶ ὡς οὐ 
2 ῳᾧ νομοϑετιπόν ἔστιν, ἀλλ ὄντως τρίτον ἀπὸ τῆς ἀληϑείας, 

λ - - διὰ τῶν εἰς τοὺς ἀγαϑοὺς γεγονότας ἐγκωμίων παιδεῦον 
᾿ “ἢ -“ - τοὺς ξηλοῦντας τὰ τῶν ἀγαϑῶν ἐπιτηδεύματα. καὶ γὰρ καὶ τὸ 

- 2 
-" οὗτός ἔστιν παιδείας τις τρόπος τοῖς ἀρχαίοις μάλιστα 

συνήϑης. διὰ δή τινα πεῖραν τῶν κατ᾽ ἀρετὴν ξησάντων 

ὧι 

ὁδηγεῖν ἄλλους κατὰ τὴν ἐκείνων μίμησιν εἰς ἀρετήν" οἷον 
δηλοῖ καὶ ἐκεῖνος ὃ παρὰ τῷ ποιητῇ λέγων οὕτω" 

Καὶ τῶν πρόσϑεν ἐπευϑόμεϑα κλέα ἀνδρῶν τιὖ 

[1 6941. 
καί" 

Οὐχ δράᾳς οἷον κλέος ἔλλαβε δῖος Ὀρέστης. 

πάντας ἐπ᾽ ἀνθοώπους ἴα 298 58α.]. 

καί" 20 

Οὐ γάρ πῶ τοίους ἴδον ἀνέρας οὐδὲ ἴδωμαι" 
πάρτιστον μὲν ἔσαν 44.262. 267]. 

ἕκαστα γὰρ τῶν τοιούτων παιδεύει μέν, ἀλλὰ διὰ παρα- 
δειγμάτων᾽ νομοϑέτου δὲ οὐχ οὗτος ὁ τρόπος, ἀλλὰ τίς ὃ 
τῷ ὄντι λέγειν ἀγαϑός, καὶ πῶς ἂν ὁ παιδευόμενος γένοιτο 36 

τοιοῦτος, καὶ ἡ παιδεία ὑπὸ καϑολικῶν οὐχὶ μερικῶν παρα- 
δειγμάτων. λέγει δὲ ἄρα καὶ τὸ τρίτον μουσικῆς εἶδος; 

οὐκέτι τοῦτο καϑάπερ τὸ προρρηϑὲν ἐν ϑεαστικόν, ἀναγω- ὅ. 8δτ. 
γὸν δὲ ὅμως ἀπὸ τῶν φαινομένων ἁρμονιῶν εἰς τὸ ἀφανὲς 

2 τὸν Ὁ] τῶν 7 ἐξέφηνεν 12 διὰ δή] υαἴθταιθ 80ο. 
οὐ ὃ α]ῦ. 1τ.τὰ8Ὸ 18 ἢ οὐκ ἀίεις οἷον οτα. 21 γάρ πω] ΄΄ ἴτ. 
ταῦ, πῶ 58. τὴῦ [χάρτιστοι ΘΧ Ἀράτιστον τη 20 ὑπὸ] τύπον 
(δή που Ὁ) 97 8 καί τι τρίτον 3 
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τῆς ϑείας ἁρμονίας κάλλος" φιλόκαλος γὰρ καὶ ὃ «τοιοῦτος 
, ς 2 ᾽ὔ ι Ἁ 3 

86ὅ μουσικός, ὥσπερ καὶ ὁ ἐρωτιμός, εἰ καὶ ὃ μὲν δι΄ ὄψεως, 
΄“ “ « “-᾿ 3 5 

ὃ δὲ δι᾽ ἀκοῆς ἀναμιμνήσκεται τοῦ καλοῦ. τοῦτον δ᾽ οὖν 
᾿ 92 “ [4 [4 ’ἤ -"ὟΝὄἮ 9 - ᾿ “-"᾽᾿ 

καὶ ἐν τῷ πρώτῳ βίῳ συνηρίϑμησε τῷ ἐρωτικῷ καὶ τρεῖς 
Ἁ Α »} Α Ἁ ’ 

ἐποίησεν τοὺς τὸν ἀναγωγὸν καὶ ἐπιστρεπτιπκὸν ἑλομένους 

βίον ἀπὸ τῶν τελευταίων εἰς τὰ πρῶτα πάλιν. ὅϑεν δεῦρο 
΄ Α 2 

κατεληλύϑασιν, τὸν φιλόσοφον, τὸν ἐρωτικόν, τὸν μουσικόν, 
Α -“ν τὸν μὲν περὶ τὶ καλὸν ἐνεργοῦντα τὸ ἐν ἁρμονίαις καὶ 

δυϑμοῖς καὶ ἀπὸ τούτου πρὸς τὰς ἀφανεῖς ἁρμονίας ἀνιόντα 
2 - 

καὶ δυϑμοὺς ἐκείνους οὐκέτε δι΄ ἀκοῆς ὄντας γνωστούς, 

ἀλλὰ τῷ τῆς διανοίας λογισμῷ καταφανεῖς. τὸν δὲ περὶ Ὁ τῆς ς γίομο φ 9 τὸν οὲ περί 
- , 2 ἵ[). πᾶν τὸ ἐν αἰσϑήσει καλόν. ἀναμνηστικὸν ὄντα κάλλους 

ἁπλῶς. ἀλλ᾽ οὐ τινός, τὸν δὲ ἀπὸ πάντων τῶν αἰσϑητῶν 
ὅδ ὦ ᾽ Χ Ι - - ξ΄ 5...“ Α 2 Α 

εἰδῶν εἰς τὴν ϑέαν τῶν νοητῶν, ὧν εἰκόνες τὰ αἰσϑητὰ 

ταῦτα, στελλόμενον καὶ προειληφότα τό τε τοῦ μουσικοῦ καὶ 

τὸ τοῦ ἐρωτικοῦ τέλος. τὸ γὰρ τὶ καλὸν πάντως δήπου καὶ 
, 2 ᾿ ᾿ ᾿ 5 , ᾿ Η . ξ , 

καλόν ἐστιν καὶ τὸ τὶ εἶδοο πάντως καὶ εἰδοο᾽ ὁ τοίνυν 

παντὸς εἴδους ϑεατὴς οἶδεν ἄμφω. καὶ τὸ ἁπλῶς μὲν 
καλόν. τὶ δὲ εἶδος. καὶ τὸ τὶ καλόν᾽ ὥστ᾽ εἴη ἂν ὃ τοι- 

" ᾿ » , , , ᾿ 5 ά.- 80 οὗτος μουσικὸς τῷ φιλοσόφῳ σύστοιχος. λέγει δὴ οὖν καὶ (δ) 
Ὰ 2 ἡ ὔ Ἁ ᾿ - 9 - 

ἄλλην ἐπὶ ταύταις μουσικήν, τὴν παιδευτικὴν τῶν ἠϑῶν 

διά τε ἁρμονιῶν τῶν εἰς ἀρετὴν καὶ ῥυϑμῶν, ἀνευρίο- 
" Ἁ ς ’ ᾿ δ ᾿ , Ὰ 

κουσαν τίνες μὲν ἁρμονίαι καὶ ῥυϑμοὶ παιδεύειν δύνανται 

ἐϑῦν. τὰ πάϑη τῶν ψυχῶν καὶ πλάττειν ἤϑεσι βελτίστοις ἐν 
7 75 Ἁ ὔ ’ Ἁ 2 [4 , 

ε5 πάσαις πράξεσι καὶ περιστάσεσιν, τίνες δὲ ἐναντίοι τούτοις 

ἐκμελεῖς αὐτὰς ἀποτελοῦσιν ἐπιτείνουσαν ἢ χαλῶσαι καὶ εἰς 
») “ 2) , 9 7 Α 7 ΞΥ͂ “Αι ἀναρμοστίαν ἄγουσαι καὶ ἀρρυϑμίαν. καὶ ταύτην εἴποις ἂν 
5 ᾿ ᾿ ᾿ ς ἰ -» - ᾽ 

εἶναι τὴν παιδευτικὴν μουσικὴν ὑπὸ τῷ πολιτικῷ τεταγμένην 
“Ὁ »“Ψ ᾽ὔ 2 κι ς 3 ᾽ὔ ’ὔ τῇ γυμναστικῇ σύστοιχον. εἰς ἣν ὃ ἐν Πολιτείᾳ Σωκράτης 

ζι 

Ξ 1 

1 ζῶι 

10 ῥυϑμοὺς οΣ ῥυϑμοῦ τῃϑ 12 ἴογύ. ροϑὺ καλόν Θχοϊα!ῦ 
στρεφόμενον Υ6] 51τη. 22 8η ἀρετὴν (ἀγουσῶν)») 21 ἀρυϑμίαν 

28 τῶν πολιτικῶν ῶ9 οἵ, ΡΙ. 1Π 8169 
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βλέπων τοὺς περὶ ἁρμονιῶν καὶ ῥδυϑμῶν κεκίνηκπεν λόγου 5 πξρν αθμ θυῦμ ῆ γόους; 
Ψ 2 Ὰ Α ’ ζς ν» ᾿ 2 » - Ὰ 
ὥσπερ εἰς τὴν πρὸ ταύτης, ἡνίκα τὰς ἐπιστήμας ξητῶν τὰς 
2 4 Α Ἁ 2 ὔ ς Α 3.“ »" }] Ἁ ς “ 

ἐχούσας τε πρὸς τὴν ἀλήϑειαν ὁλκὸν ἀξιοῖ καὶ τὴν ἁρμονίαν 

μὴ τὴν αἰσϑητὴν ἀσπάξεσϑαι ταύτην, ἀλλ᾽ εἰς τοὺς καϑο- 

λικοὺς ἀνάγειν λόγους, μεϑιστᾶσαν τὸν νοῦν ἡμῶν εἰς τὰ 
γοητὰ ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν. Τοσούτων τοίνυν ὄντων τῶν παρ᾽ 
αὐτῷ μουσικῶν ἤδη φανερόν, ὅπως τὴν ποιητικὴν ὑπὸ τὴν 

ῇ 

μουσικὴν ταλτέον, εἶτε τὴν ἔνϑεον εἶτε τὴν μὴ τοιαύτην, 
Α κ -“ 92 ΗΝ 5 

καὶ τίνος διοριστέον, ὅτε τῆς ἀναγομένης. ταύτην γὰρ εἶχεν 
ς - - ὁ πρώτιστος βίος. καὶ ταύτην διώριξεν τῆς ποιητιμῆς ὡς 

ω 2 2 “ - - 92 Ἁ 9 Α - 

μιημνητινῆς, οὐκ ἐθέλουσαν μιμητικῶς ζῆν, ἀλλὰ ἀπὸ τῶν 

μιμητῶν ἀναρπάξειν ἑαυτὴν εἰς τὰ παραδείγματα τῶν ἂρ- 

μονιῶν τῶν τῇδε καὶ ῥυϑμῶν. 
᾽4λλ᾽ ἐπειδὴ καὶ ταῦτα διώρισται. μηδὲ ἐκεῖνα παρα- 

’ 2 , , ἶνν ; ’ ν ’ 2 »ὔ λείπωμεν ἀδιόριστα τούτοις ἑπομένως, τίνας ἁρμονίας ἐγπρί- 
νει δεῖν τὸν ποιητὴν παραλαμβάνειν εἰς τὴν τῶν νέων 

παιδείαν. καὶ τίνας αὐτὸν δυϑμοὺς προσαναγκάζει ζηλοῦν, 

τὴν πασῶν μὲν ἁρμονιῶν πάντων δὲ δυϑμῶν ἐπιτήδευσιν 
ἐκτρεπόμενος ὡς ποικιλίας ἀμούσου πρόξενον γιγνομένην 

- »" » -» 2 τοῖς ἤϑεσιν ) τῶν παιδευομένων. δοκεῖ γοῦν δι ἃς εἶσπτο- 1. 86τ. 
μὲν αἰτίας ἄλλοις ἐπιτρέπων τὴν τούτων ἐπίκρισιν μετεώρους 
ἡμᾶς ἀφεῖναι διψῶντας ἀκοῦσαι, τί ποτέ ἐστι τὸ τῷ Σω- 
πράτει περὶ τούτων δοκοῦν, ὅς ἐστιν τῶν μουσικῶν ἀκρό- 

τατος ὥσπερ οἶμαι καὶ αὐτὸς ὁμολογεῖ, φιλοσοφίαν μὲν 

εἶναι λέγων τὴν μεγίστην μουσικήν, ἑαυτὸν δὲ μηδὲν ἀπο- 
λελοιπέναι ταύτης ἐν παντὶ τῷ βίῳ, καὶ ταῦτα διατεινό- 
μενος ὁ εἰρωνικὸς ἐκεῖνος καὶ μηδὲν εἰδέναι λέγων πρὸ τῆς 

τελευταίας ἡμέρας. Τίνα οὖν αὐτῷ δοκεῖ περί τε ἁρμονίας 
καὶ ῥυϑμοῦ τῶν εἰς παιδείαν φερόντων, ἐν οἷς καὶ τοὺς 

σονητὰς ἀναγκάζει ποιεῖν, ὅσα προσάσονται τοῖς νέοις καὶ 

1 οἵ ΡΙ. ὙΠ ὅ8058 βαα. ὅ ἀναγωγὸν ὟΝ 66]. 10 τὴν ποιη- 
τικὴν ὡς μιμητικὴν 14 οἵ, Αὐἰϑῦ, ΘΠ 6 16 τῶν 55.ταῦ 17 δη- 
λοῦν 19 ἐκτρεπομένους 24 οὗ ν.ὅ7.7 29 δὴ συμφερόντων 

19 
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" 2 -" 

οἷς μόνοις δώσειν χορόν φησιν, ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῖς παντοίων 
“δ “Ἕ“ “ς δ ᾿ 3 δ , 5... ᾿ “6 
ἠθῶν μιμηταῖς; τοὺς μὲν οὖν ὀυϑμοῦς, ἐξ ὧν καὶ Δάμωνος 
»} “«ὖ ᾽ , 9 ἢ ΄“ῳ ᾽ “Ὁ , ν -᾽ 

ἀκοῦσαι λέγει καὶ ἀποδέχεται τοῦ λόγου, δῆλός ἔστιν τῶν 
μὲν συνθέτων τὸν ἐνόπλιον ἀποδεχόμενος, ὅς ἔστιν ἔπ τὲ 

5 ἰάμβου καὶ δακτύλου καὶ τῆς παριαμβίδος" τοῦτον γὰρ ἀν- 

δρικὸν ἦϑος ἐμποιεῖν καὶ παρατεταγμένον πρὸς πάσας τὰς 

ἀναγκαίας καὶ ἀκουσίους πράξεις" τῶν δὲ ἁπλῶν τὸν ἡρῷον 

δάκτυλον, περὶ οὗ καὶ λόγων φησὶν ἀκοῦσαι Ζάμωνος καὶ 

δάκτυλόν γε καὶ ἡρῷον διακοσμοῦντος, ἐνδεικνύμενος ὡς 

10 ἄρα τὸν τοιοῦτον ῥυϑμὸν ἡγεῖται κοσμιότητος εἶναι ποιητι- 
κὸν καὶ ὁμαλότητος καὶ τῶν τοιούτων ἀγαϑῶν. ἐκ δὲ ἀμ- 

; 2 » ᾿ κ᾿ ὥ ἢ ο.», δ 
φοτέρων ἀποτελεῖσθαι τὴν ψυχὴν ἅμα μὲν εὐκίνητον ἅμα 

δὲ ἠρεμαίαν᾽ ταῦτα δὲ ἄμφω καλῶς ἀλλήλοις συγκραϑέντα 

ξ.86ν. παιδείαν τὴν ὡς ἀληϑῶς ἐντιϑέναι. δεῖν γὰρ καὶ ἐν τῷ 
16 » Ῥ , Αι ..» , ἊἋ Πολιτικῷ [ρ. 809 " φησιν μήτε τὸ εὐκίνητον μόνον αἱ 

ρεῖσϑαι τῶν ἠθῶν. ὀξύρροπον καϑ' αὐτὸ καὶ ἄστατον ὃν, 

μήτε τὸ ἠρεμαῖον ἀργὸν καὶ ἀδρανὲς ὑπάρχον ϑατέρου γῶρι- 
ξόμενον. ἄμφω τοίνυν οἵ δυϑμοὶ την ἀμφοτέρων “μετριότητα 
προξενοῦσιν ἀλλήλοις συμπλεκόμενοι. τὰς δὲ αὖ ἁρμονίας 

80 ἤδη μέν τινὲς τῶν ϑρηνοποιῶν καὶ συμποτικῶν, ὧν αἱ μὲν 
τὸ φιλήδονον χαλῶσιν, αἱ δὲ τὸ φιλόλυπον συντείνουσιν, 

τούτων δ᾽ οὖν ἐκβεβλημένων ἀξιοῦσιν τὰς λοιπάς, ὧν 41- 

μὼν ἐδίδασκεν, τήν τε Φρύγιον καὶ τὴν 4ώριον αὐτὸν ὡς 

παιδευτικὰς παραδέχεσθαι" καὶ διαμφισβητοῦσι πρὸς ἀλλή- 
" Ἃ Ὰ 2 ’ὔ Α Α [4 ; 

8ὅ λους. οὗ μὲν τὴν Φρύγιον εἰρηνικήν, τὴν δὲ Δώριον λὲ- 

γοντες, εἶναι κατ᾽ αὐτὸν πολεμικὴν [εἶναι οἱ δὲ ἀνάπαλιν, 
τὴν μὲν Φρύγιον ὡς ἐκοτατικὴν εἶναι πολεμικήν, τὴν δὲ 

Δώριον καταστηματικὴν καὶ εἰρηνικήν. ἡμεῖς δὲ εὑρόντες 

ἐν Δάχητι [ρ. 1885] λέγοντα σαφῶς αὐτὸν τὸν ἀγαϑὸν 

4 ὅσ ροϑὺ ἴπ8. πιῶ 16 ροϑῦ ἄστατον Θχίαὐῦ ἀἀθὰαὐτὸ (ΘΣΡ. 
τη ὃ) 20 5:06 ϑρηνητικῶν 5ῖν6 ϑρηνωδῶν νοΥῦτα Ῥαΐο 
21 ροϑὺ χαλῶσιν οχίδῦ ἀν δὲ τὸ φι ̓Ιληδόνον χαλώσιν᾽ 22 οἵ Ατ. 
ῬΟΙ]. 183408338 24 παιδευτικὸν 26 κατὰ ταυτὸν | εἶναι 6]. Ὁ 
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ἄνδρα εἶναι καὶ ὄντως πεπαιδευμένον τὸν ἁρμοσάμενον (οὐ 
2 »ἢ λύραν οὐδὲ ὄργανα παιδείας, ἀλλ αὐτὸν τὴν αὐτοῦ ψυχήν, 

οὐ φρυγιστὶ οὐδὲ αὖ ἰαστὶ ἢ λυδιστί, ἀλλὰ δωριστί, ἥπερ 
ς 

μόνη ἐστὶν ἁρμονία λληνική, ταύτην μὲν αὐτὸν ἡγούμεϑα 

μόνην οἴεσϑαι τῶν ἁρμονιῶν ἐν παιδείᾳ ἐξαρκεῖν, τὴν δὲ ὅ 
᾿ Α δι Δ ν 2 4 2 , ς,» ς φρυγιστὶ πρὸς ἱερὰ καὶ ἐνθεασμοὺς ἐπιτηδείαν ὑπάρχειν (ὡς 

καὶ τοῦτο ἐν Μηέίνωϊ λέγει [Ὁ. 818] σαφῶς, τὰ Ὀλύμπου 
μέλη μόνα τοὺς εἰς κατοκωχὴν πεφυκότας κινεῖν ἐξιστάν- 

Α Α ’ἤ ᾿ - . - , δ -ὭΣ τα, πρὸς δὲ παιδείαν μὴ συντελεῖν) τῶν δὲ δυϑμῶν ᾿ 9 
Α Ἁ »ὃ », 2 

τὸν μὲν ἑνόπλιον οὐκ εἰς τὸ παιδεύειν νέων ψυχάς, ἀλλ᾽ 1. 8ῖτ. 

εἰς τὸ ἐξορμᾶν εἰς τὰς πολεμικὰς πράξεις παρέχεσϑαι χρείαν 
ὑπειληφέναι, καὶ τὸ ὄνομα λαβεῖν ἐντεῦϑεν τὸν ῥυϑμόν᾽" 
μόνον δὲ τὸν δάκτυλον καὶ ἡρῷον ἁρμόττειν παιδευομένοις 

νι ὦ λ »ΝἩ 2.2 ᾿ , - ι 
καὶ ὅλως τὸν τῇ ἰσότητε κεκοσμημένον. διό μοι δοκεῖ καὶ 

οὕτω εἰπεῖν Δάμωνος ἀκοῦσαι τοῦτον διαπκοσμοῦντος τὸν 18 

ῥυϑμόν, ὡς εἰς κατακόσμησιν ὡς ἀληϑῶς συντελοῦντα τῆς 866 
ζωῆς καὶ παιδευτικόν. μίαν οὖν ἁρμονίαν τὴν Δώριον καὶ 

δυϑμὸν ἕνα τὸν δακτυλικὸν αὐτὸν ἐγκρίνειν ἡμῖν λεκτέον 
τοῖς παιδεύειν μέλλουσι ποιηταῖς ἐμσιρέπειν᾽ καὶ γάρ ἐστι 
τούτοις κοινωνία κατὰ τὸν τῆς ἰσότητος λόγον. καὶ γὰρ 30 
ΟἿ ς » “δ ᾿ 2 “δ , - ὥσπερ (ὃ, δακτυλικὸς δυϑμὸς ἐν τῷ ἴσῳ συνίσταται τῆς 
ἄρσεως καὶ ϑέσεως. οὕτω καὶ ἡ Ζώριος ἁρμονία τὸν ἴσον 
:. ΔκνἍἡα, » , , ς , . , δ ὔὕ 
ἐφ᾽ ἑκάτερα τοῦ τόνου λόγον ἁρμόξει᾽ δύο γὰρ τετράχορδα 

, , - 2 ς.,.2 2 7 ᾿ς - 
διοριξόμενα τόνῳ μελῳδεῖτανι κατ΄ αὐτήν. ἐμπρέπει δὲ ὁ τῆς 

ἰσότητος λόγος ταῖς τῶν ἀλόγων εἰδῶν ἀρεταῖς, τὰς ὑπερ- 35 

βολὰς καὶ τὰς ἐνδείας ἀφελών, αἱ δὴ τῆς τοῦ ἀνίσου μερί- 

δος εἰσίν. ταῦτα μὲν οὖν εἰρήσϑω δειενύντα, τίνας ἁρμονίας 
ἐκλέγεται καὶ τίνας δυϑμοὺς εἰς ποίησιν παιδευτικήν. ὅτι 

6 ἐπιτηδείαν οΧ ἐπιτήδειον (γ6] -δευμαὺ τη 9. οἵ Ατὐἱϑῦ. 
Ουϊηῦ. Π 1 | δὲ ἴγ. τ 10 ψυχὰς ὁΣ ψυχῶν τοῦ 14 ὕλοισ, 
ΟΟΥΥ. Ὁ | δοκεῖν 156 τοῦτο, ΟΟΥΥ. Ὁ 19 μέλουσι 26 αἵ 
(8οο. οὖ 5011. ὃ τη 39) δὴ (η ἴτ. τοῦ; 27 δεικνύντα) ὕ 55. οὗ ν 
Θχ υ ἴθοιῦ τηΐ, ΄ οχ " ἔθοιῦ τη 



δ 8ῖν. δηλοῖ [Ὁ. 3995] χαὶ τῶν ὀργάνων ἀτιμάξων τὰ 

ΕΠ ΤῊΝ ΠΟΛΙΤΕΊΑΝ ΠῚ 

ν᾽. δ 2 - 7 δ , 2 ᾿ ι 
δὲ ὥσπερ ἐν τῇ μιμήσει τὴν ποικιλίαν ἀπεσκευάξετο καὶ 

διὰ τοῦτο τὴν τοιαύτην ποιητικὴν ἐξέπεμπεν, οὕτω καὶ ἐν 

ταῖς ἁρμονίαις καὶ τοῖς δυϑμοῖς τὰς παντοδαπὰς αὐτῶν 

4 ἕξεις, οἱ δὴ χειροῦνται τὰς τῶν πολλῶν ἀκοάς, ἐκτρέπεται; 

παναρμόνια καὶ τοὺς τριγώνους καὶ αὐτὸν τὸν αὐλόν, ἔοι- 

κότα τοῖς παναρμονίοις διὰ τὸ πλῆϑος τῶν τρυπημάτων, 

οἷς τὸ ὄνομα γέγονεν ἐκ τοῦ παντοίας ἁρμονίας εἶναι δυ- 
᾿ ,) ; 2 5..,κα ς 5 , 5 δ 

νατὸν ἐπιδείκνυσθαι δι΄ αὐτῶν. ὡς οὖν συντόμως εἰπεῖν, 
κῳ “Ὁ 2 "Ὁ “Σα 

10 πανταχοῦ δεῖ τὸν παρ αὐτῷ ποιητὴν εἰς δύο ταῦτα βλέπειν 

1 

2 

2 

ὕ 

0 

ζι 

» 2 -»" 7 » 2 »“» ψ ’ ι 2 -“ καὶ ἐν ταῖς μιμήσεσιν καὶ ἐν ταῖς ἁρμονίαις καὶ ἐν τοῖς 
δ δ Α ᾿ ᾿ νι ς “ τ ᾿ , 2 Α 
ῥυϑμοῖς, τὸ καλὸν καὶ τὸ ἁπλοῦν. ὧν τὸ μὲν ἔστι νοξρὸν 

}Ὶ Α -Ὁ . Ἁ 2. » "“ Α ἷψ - ᾽ὔ ᾿ 

τὸ δὲ ϑεῖον᾽ καὶ εἰρότως. δεῖν γὰρ ὁμοιωϑῆναι τούτοις τὴν 

ψυχὴν πρὸ αὐτῆς οὖσιν" καὶ γὰρ μετ᾽ αὐτὴν σῶμα καὶ ὕλη, 

αὕτη μὲν αἶσχος οὖσα, τὸ δὲ σῶμα σύνϑετον. 

Τούτων οὖν ἡμῖν συμπερανϑέντων ἴδωμεν, τίνα ποτέ 

ἐστιν, ἃ τοῖς καϑ᾽ ἑαυτὸν ἐπιτιμᾷ ποιηταῖς καὶ δι᾿ ἃ φησιν . ἃ τοῖς καϑ' ἑαυτὸν ἐπιτιμᾷ ποιηταῖς καὶ φῆ 
- -οᾧ - ͵ 

αὐτοὺς ἀποπίπτειν τῆς ἀληϑοῦς μουσικῆς. τὸ γὰρ μὴ ἂν 

ποτε τὰς Μούσας αὐτὰς ἐξαμαρτεῖν ἅπερ οὗτοι πλημμελοῦ- 
2 2 Α ὔ Χ - 2 ν ι συν ἐκβαίνοντας αὐτοὺς δείκνυσι τὴν τῷ ὄντι μουσικπὴν καὶ 

φερομένους εἰς τὴν τὸν πολὺν ὄχλον ἀρέσκουσαν. ἔστι δὴ 

οὖν τούτων, ὧν φήσι τοὺς καϑ' ξαυτὸν ποιητὰς σύλημμε- 

λεῖν, ἕν μὲν τὸ τοὺς λόγους καὶ τὰς ἁρμονίας καὶ ῥυϑμοὺς 

μὴ ποιεῖν οἰκείους τοῖς εἴδεσι τῆς ζωῆς ἃ μιμοῦνται, πέερι- 
’ὔ “«Ά Α 9 4 ὔ 9 7 ι 

ἅπτοντας γυναιξὶν μὲν ἀνδρικοὺς λόγους, ἀνδράσι δὲ γυναι- 

κῶν καὶ οὐδὲ τούτων σπουδαίων τοῦτο γὰρ οὐκ ἔστιν 

μιμήσεως ὀρϑῆς, ὥσπερ οὐδὲ τὸ δειλοῖς δυϑμοὺς ἀνδρείων 
μλ} ») 7 ὔ ΟΥ̓ Ἁ Α -» Ἁ ξ ᾽ὔ ἢ ἀνάπαλιν διανέμειν. ἕτερον δὲ τὸ συγχεῖν τὰς ἀρμονίας 

Α Α δ Α Α Ἁ 5 -“Σ΄7ο 4 ι Ἁ 2 ᾽ 

καὶ τοὺς ῥυθμοὺς πρὸς τὰ εἴδη τῶν λόγων καὶ τὰ ἀσύγηλωστα 

16 αὕτη Ὁ] αὐτῆι 19 γροϑὺ οὗτοι οϑὺ τῆ, ΘΣΧΡ. τη 

91 τὸν 55. τι 24 τῆς ξωῆς] τοῖσ ξώδισ 238 οἵ, οἰΐδιη τορ. Π 
8970 8988 



604 ΠΡΟΚΛΟΥ͂ 

συγχλώϑειν., οἷον λόγοις ϑρηνη τικοῖς ἁρμονίαν Δώριον ξ. 88: 
ἐπιφέρειν, καὶ ἀνδρικοῖς “ύδιον γοερὰν οὖσαν. δεῖν γὰρ 
ΑΥ̓͂ “ Ά ᾽ Ἁ ς ’ -ο“ὦ΄ Ἁ ς ’ Α 

ἕπεσϑαι τῷ μὲν λόγῳ τὴν ἀρμονίαν, τῇ δὲ ἁρμονίᾳ τὸν 
Α ᾽ “5 

δυϑμόν" καὶ εἰ μὲν ἀνδρικὸς ὃ λόγος, καὶ τὰ λοιπὰ εἶναι 

τοιαῦτα πάντως, εἰ δὲ ϑρηνώδης, κἀκεῖνα τῆς ὁμοίας εἶναι 

δυνάμεως. καὶ ἔοικεν διὰ τούτου Γ καὶ ταῦτα] κἀκεῖνο δὲ- 
ν ͵ “ ς “- 

δάσκειν. ὡς ἄρα τῶν ἁρμονιῶν κατὰ τὰ εἴδη διῃρημένων 

τῆς ζωῆς οἵ ποιηταὶ χρώμενοι πάσαις ἐπὶ πάντων ἀτάκτως 
5 - ῳ 27 "Ὁ δόξαν παρεῖχον, ὡς ἄρα μὴ οὔσης ἐν ταῖς ἁρμονίαις τοι- 

αὕτης διαφορᾶς, ἀλλὰ ἁπασῶν εἰς πᾶν ἦϑος ἐναρμόξεσϑαι 
, . ὃ " ᾿ 5 ᾿ , 3 ᾿ ᾽ 

δυναμένων ὡς ϑρηνεῖν μὲν ἰαστὶ τυχόν. ἐν δὲ συμποσίοις 

διαγίγνεσϑαι μιξολυδιστί. καὶ εἵλοντο λέγειν τινὲς καὶ ταῦτα 

συγχωροῦντες εἶναι καὶ λόγων καὶ δυϑμῶν διαφοράς, καὶ 
Ἁ Ἃ Α "-“- 9 "»ὭὋ΄’ ᾽ ς ᾽ -Ὁ ΄ ᾿] 

μὴ ἂν τὸν τοῦ ἀνδρικοῦ λόγον ἁρμόσαι τῷ δειλῷ. μηδὲ 
Α 2.ϑ . Α δ Α ’ “1 9 ’ - 

τὸν ἀνδρικὸν ὀυϑμὸν γενέεσϑαν ἂν ἐμπρέεποντα δειλῷ. γε- 
“- α« ’; 

λοῖον γὰρ τῶν ἄκρων ταύτῃ διωρισμένων τὴν ἁρμονίαν μὴ 
Ά -»“Σ - }] 27 2} 2 2 

κατὰ ταῦτα διῃρῆσϑαι καὶ ἄλλην ἀλλοιο ἤϑεσιν ἐμπρέπειν. 
“ Φ δ 7ὔ " “ 

τοῦτο μὲν οὖν ὅπερ ἔφην, τὸ πάντα συγχεῖν. ἔοικεν τοῦτο 

τοῖς ποιηταῖς ἐπιτιμᾶν. τὸ δὲ πρότερον. τὸ τοῖς ὑποκειμένοις 
ἤϑεσι καὶ εἴδεσι τῆς ζωῆς μὴ παρέχεσθαι συνάδοντας τοὺς 30 
λόγους καὶ τὰς ἁρμονίας καὶ τοὺς ῥυϑμούς, εἰ καὶ ἀλλήλοι γθυς 9 αἀρμονίας 16ν ς θυύμους, ηλοῖς 
εἴη ταῦτα μὴ ὡς ἔτυχεν συγκεκλωσμένα, διδάσκοντος ἡμᾶς 
ἔστιν τὴν πάντων τούτων χρείαν καὶ σύνταξιν εἰς τὰ πρά- 

γματα δεῖν ἀναφέρειν. τὰς γὰρ ἐννοίας ἐκείνοις ἔπεσϑαι δεῖν, 34 

αἱ προηγουμένην ἐν τοῖς λόγοις ἔχουσι δύναμιν" οἷς 1. 88ν. 

ἕπεσϑαι προσήκει τὰς ἁρμονίας, ὡς ταύταις τοὺς δυϑμούς. 

Εἰ δὲ ταῦτα ἀληϑῶς ἐν Νόμοις [Π ». 6695 544ᾳ.] εἰρη- 
μένα πεφωράκαμεν, δῆλον δήπουθεν, ὅτι τὸν τοῖς ὅροις 

τούτοις χρώμενον τῆς ποιητικῆς καὶ διορίζοντα τὰ μέτρα 

6 καὶ ταῦτα 85. τη 8 ἀτάκτων 12 ἂη διάγεσθαι | 
ΤΟΙΣ {δὴ καὶ εἴ, 1. τινές, καὶ τ. 5σ.ἁ 11 Ῥοββὶθ κατὰ ταὐτὰ 

18 τοῦτο αἰΐθυυτα πομ βϑηατη; ῬΟΒ518 {(διὰν τοῦτο ὡαὺ οὕτω 
δῦ οἷς 50. λόγοις 
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πάντων τούτων, λόγων ἁρμονιῶν ῥυϑμῶν, καὶ μάλιστα ἂν 

ϑείμεϑα κριτὴν πονητῶν ἄριστον εἶναι. καὶ οὐχ ὥσπερ 
ο ἔδοξέν τισιν πίβδηλον ἐκ τῶν ἕν Τιμαίῳ ΪῬ. 21 περὶ τῶν 

Σόλωνος ποιημάτων λόγων, οὖς εἰς Κριτίαν ἀνέπεμψεν τὸν 

πρεσβύτερον, ὃν ἔδει περὶ ἀνδρὸς προσήκοντος αὐτῷ λέγοντα 
τὰ αἰσιώτερα λέγειν᾽ πρὸς τῷ καὶ τὸν ἔπαινον ἐστοχάσϑαι. 

“- ’ὔ Ά Ά ’ὔ; - ν: 7 ΑΥ̓͂ Α 

τῆς ΖΦολῶνος περὶ τὴν ποίησιν τῶν τε ὀνομάτων ἕνεκα Καὶ 

τῶν νοημάτων ἐξουσίας. τὸ γὰρ ἐλευϑεριώτατον εἶναι 

τῶν ποιητῶν τὴν ἐν τούτοις ἄδειαν δηλοῖ, μήτε ὀνομάτων 

ζι 

1 Φ ὥρας φροντίζουσαν. οἵαν οἵ πολλοὶ περὶ πλείονος ἄγοντες 
βοστρυχίζουσι τοὺς στίχους, μήτε νοημάτων πέρι τῆς ποιρι- 

λίας. οἷας ἀντεχόμενοί τινες τὸ ἦϑος ἀμβλύνουσιν τὸ ἀνη- 

γμένον εἰς ἀρετήν. ὥστε ἐμοὶ δοκεῖ καὶ τοῦτο πρέπον ὄνομα 
τῇ ἰδιότητι τῶν Σόλωνος ποιημάτων εἰς αὐτὸν ἀπορρῖψαι; 

1 ῶι νν 5 Κ ᾿ ς , κἂν ἡ Κριτίας ὁ κριτής. 
2 Ν - 
᾿Αλλὰ τούτων ἱκανῶν ὄντων εἰς ταύτην τὴν ζήτησιν 

ἕπεται λέγειν ἡμᾶς, τίς ὃ κατὰ Πλάτωνα ποιητὴς ἄριστος 
ἂν εἴη, καὶ τίνα μὲν αὐτὸν εἰδοποιεῖ πραγματικά, τίνα δὲ 
λεκτικὰ καϑήκοντα. χρὴ μὲν οὖν τὴν ὡς ἀληϑῶς ἐπαινε- 

80 τὴν παρ᾽ αὐτῷ ποιητικήν, εἴτε περὶ ϑεῶν εἴτε περὶ δαι- 
μόνων λέγοι, πρὸς ἐκείνους ὁρᾶν τοὺς τύπους, οὺς αὐτὸς 

5 ς ᾿ 5 αν ς 2 ΜΝ , ς δι 89:. εἶπεν, ὑμνῳδὸν οὖσαν αὐτῶν ὡς ἀγαθοποιῶν μόνως, ὡς 
» , “» 2,» Ἁ » ’ ι -»"Ἥ ἀμεταβλήτων ταῖς τε οὐσίαις καὶ ταῖς δυνάμεσι καὶ ταῖς 
2 ,ὔ ζ »} 4 - » δ [4 9. Α 2 
ἐνεργείαις, ὡς ἀλήϑειαν συμφυᾶ ταῖς ἑνώσεσιν ἅε τὴν αὐ- 

5 τὴν ἐχόντων᾽ κἂν πλάττῃ τινὰς περὶ αὐτῶν μύϑους, ὥσπερ 

οὖν δεῖ πλάττειν (πάντως γὰρ τὸ μυϑολογικὸν καὶ Πλάτων 
ἀποδίδωσιν τοῖς ποιηταῖς" τὸν γὰρ ποιητήν φησιν [ὃ ῬΒδΘᾶ. 

Ῥ 5 ;ὔ Α 5 Ν -“ , 
ῬΡ. 615], εἴπερ μέλλοι ποιητὴς εἶναι. χρὴ ποιεῖν μύ- 
9. 2 χλ᾽ .) λ ᾿ ) ς ’ὔ͵ λ 7 ΤΕ - δ ; ους ἀλλ᾽ οὐ λόγους). ὁμοίους πλάττειν τοῖς ὑποκειμένοις, 

80 ἀλλὰ μὴ διὰ τῶν ἀνομοίων ἐθέλειν αὐτὰ κρύπτειν λαμβά- 

8 ἐκ τῶν] ἢ (η 11.) τὸν 8 ἐλευϑερώτατον,, ΟΟΥΥ. Ὁ 
11 τύχουσ (στοίχους Ὁ) 16 ὄντων ἀΘα] Ῥῖο τῶν αποᾶ 58. τη 

ἡμᾶσ (α 6Χ )] ἡωῖν Ὁ 

πύδιη 88. Κ τΟΙ]. ὄ 
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γειν δὲ ἀπὸ μὲν τῶν φυσικῶν ὀνομάτων ὅσα κατὰ φύσιν. 
οἷον γάμους καὶ τόκους καὶ ἐκτροφὰς τῶν γεννηθέντων καὶ 

συστάσεις κατὰ φύσιν γενομένας. ἀλλ᾽ οὐ τερατώδεις ἀπὸ 
δὲ τῶν ἠϑικῶν τὰ ἔνϑεσμα καὶ ἄξια τῶν ἀεὶ τῷ καλῷ καὶ 

“ ν} »ο“-" -' 

τῷ ἀγαθῷ κεκοσμημένων, οἷον νόμον καὶ δίκην καὶ παίδων ὅ 
’ ᾿) » ὔ .ς“"“ »“ 

εἰς πατέρας τιμὰς καὶ πατέρων εἰς παῖδας παραδόσεις τῆς 867 
“ - ᾿ “Ἂ - 

ἀρχῆς. ταῦτα γὰρ ἂν εἴη πρέποντα παραπετάσματα τῶν 

ϑείων νοημάτων ἀπὸ τῶν μετ᾽ αὐτοὺς ἑλκόμενα πραγμάτων 
2 ,2 μ «2 λ ι ς᾽ ν.ὕ Ἃς 2 » , ᾿ ἐπ΄ αὐτούς. εἰ δὲ περὶ ἡρώων ἢ ἀνθρώπων λέγοι. χωρὶς 

᾽ὔ ΙΑ Α Α Α ἷν -“ ἁπάσης κρύψεως τὰ μὲν περὶ ἡρώων προσήκοντα τοῖς ἥρωσι 10 
“- 4 ΄-« 

ποιεῖν, ἀπάϑειαν αὐτοῖς ἀπονέμοντα τὴν ἡμιϑέοις πρέπου- 
σαν, τὰ δὲ περὶ ἀνθρώπων εἰς ἔπαινον τείνοντα τῶν ἀγα- 

-- 2 ΄ὔ Υ͂ δῶν ἀεί, καὶ κοσμοῦσαν λόγοις τὰ ἐκείνων ἔργα καὶ μιμήσει 
ἤ τῳ ΄« “ῳ χρωμένην τῶν τοιούτων, τὰ δὲ τῶν κακῶν ἐπιρραπίζουσαν; 

ἵν᾽ ἢ τοῖς νέοις ὠφέλιμα πρὸς ἀκρόασιν, καὶ ἐνδιατρίβουσαν η) τοὺς 5. ὥφελιμ φος 9 Ὁ7}2 ὅν Ὁ 
τοῖς περὶ τῶν ἀμεινόνων λόγοις, τὸ δὲ ἁπλοῦν ἀεὶ μετα- 

διώκουσαν ἦϑος ἀντὶ ] τοῦ ποικίλου κατὰ τὴν μίμησιν. 4.89ν 

Τὸ μὲν οὖν πραγματικὸν τῆς ποιητικῆς τοιοῦτον εἶναι δεῖ 
2 ς.,»ς ᾿ ι .(Ἃ ἜΕ ι ,: δ ; 

κατ αὐτόν᾽ τὸ δὲ λεχτιμὸν κατὰ μὲν τὴν λέξιν ἑπομένως 

ταῖς διανοίαις μάλιστα μὲν ἀφηγηματικὸν εἶναι τῶν εἰρη- 30 
ῇἍ 2 - 2 , 2 ’ -Ὁ- , ’ 

μένων ἐννοιῶν ἀντεχόμενον. εἰ δὲ που δεῖ καὶ μιμήσεως 

(καὶ γὰρ τοῦτο Πλάτων διώρισεν, ὥσπερ μυϑολογικόν, οὕτω 
καὶ μιμητικὸν εἶναι τὸν ποιητήν), ἐξ ἀνάγκης τὴν μίμησιν 

2 5 - -» μὴ ποικιλίας μετέχειν, ἀλλ΄ εἶναι τῶν ἀγαϑῶν μόνων. κἂν 
ποτε μιμήσηταί τινα παϑαινόμενον, μήτε ἀνεπίπληκτον ἐν 38 

μήτε ἀπολαύειν τῆς μιμήσεως τούτοις δὲ οἰκείως καὶ μελο- 

ποιοῦντα τὴν εἰς ἀρετὴν τείνουσαν ἁρμονίαν τιμᾶν καὶ 

ταύτῃ προσχρῆσϑαι διαφερόντως" εἰ δέ ποτε τῶν ἄλλων 

τινὰ παραλάβοι τῶν κακῶν τινα μιμουμένη πρὸς ὀλίγον, δή- 

μι 5 

θ οὗ Οτρμ. ἔν. 86. 86. 96 9 οὐ 10 ἡρώων 18 κοσ- 
μοῦσαν 80. τὴν ποιητικήν 21 8ὴῃ δέον Ἂ(ζ[κ κ1 οἵ τρρ. 1Π| 8928 
864ᾳ. Χ δ98Ὁ ραᾳ. 29 παραλάβοι τῶν] παραλαβόντων | μιμου- 
μένη ταῖ, 5604 ν 10 ἔπ6 85. τη 
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λην γίνεσϑαι πρὸς τὸ εἶδος ἀνιλλομένην ἐκεῖνο τῆς ἄρμο- 
-»" 2. 5 »-» 

νίας ὡς οὐ σπουδαῖον, ἀλλὰ δυσχεραίνουσαν" ἵν᾿ ἢ τῇ 
-ῳᾧ “Ὁ ’ 

πολιτικῇ προσήγορος. καὶ δὴ καὶ εἰ δυϑμοῖς χρῷτο, πρὲ- 

ποντας αὐτοὺς τῇ ἁρμονίᾳ συγκλώϑειν, τοὺς μὲν ἐπὶ πλέον 
2 .ο 5 ὧς σπουδάξζουσαν. τοὺς δὲ ἐπ΄ ἐλάχιστον ὡς παΐίξουσαν 

" ᾿ γι 5, Α δ δ , ο΄, 2. ἢ δ ς 
οὕτω γὰρ ἂν ἕξη πρὸς ξαυτὴν συμφῶνος. ὡδτ ἕξη ἂν ἢ 

ποιητικὴ κατ᾽ αὐτὸν ἕξις μιμητικὴ διά τε μύϑων καὶ λόγων 
»" » 9 μετὰ ἁρμονιῶν καὶ δυϑμῶν κατ ἀρετὴν διατιϑένανι δυνα- 

μένων τὰς τῶν ἀκουόντων ψυχάς. 
Τὸ μὲν οὖν τῆ ἧς ἄριστον εἶδός ἐστιν παρ᾽ 9' 10 ὁ μὲν οὖν τῆς ποιητικῆς ἄριστον εἰδός ἔστιν παρ 

αὐτῷ τοιοῦτον᾽ ἑξῆς δὲ τούτῳ τί ποτε τὸ τέλος αὐτῆς ἐστι 
ι , δ΄ 2 ᾿ , 2 ς παντὶ συλλογίσασθαι ῥᾷδιον. εἰ γὰρ μιμητής ἐστιν ὃ ποιη- 

βάρν, τής, ὅτε μὲν οὐκ ἔχει τέλος τὴν ἡδονήν, ὥσπερ ὑπέ- 
λαβον οἵ πάντα μὲν νομίζοντες πράγματα παραλαμβάνειν εἰς 

-Ὡ Ἁ τ μίμησιν αὐτόν, πάσαις δὲ ἁρμονίαις χρῆσϑαι, πάντων δὲ 
δυϑμῶν εἶναι ξηλωτήν, ἵνα ἡδυσμένην ἀποτελῇ τὴν ποίησιν, 
[ω ") Ω » 2 9 2 ; 2 , ο ὅτι δ᾽ οὖν τοῦτ᾽ οὐκ ἀληϑές, ἐν Νόμοις [Π ». 6615) 

ἔδειξεν οὑτωσὶ συλλογιξόμενος᾽ ὃ ποιητὴς μιμητής πᾶς 
μιμητὴς τέλος ἔχει ὅμοιον ποιῆσαι τῷ παραδείγματι, ἄν τὲ 
ἥδειν μέλλῃ τινὰς ἄν τε μή᾽ δῆλον ἄρα ὅτι καὶ ὁ ποιητὴς 

οὐ τὸ ἤδειν ἁπλῶς ποιήσεται τέλος. ὅτι δὲ εἴπερ μέλλοι 
-" 5 ᾿ τ Ξ 2 , , ᾿ τοιοῦτος εἶναι μιμητὴς οἷον εἴπομεν. εἰς τέλος βλέψει τὸ 

“ , " ᾽ ἀγαθόν. καὶ τοῦτο γνώριμον᾽ πάσης γὰρ τῆς κατ ἀρετὴν 
2 ’ 2 2 7 "3. ῃ" 7 , 
ἐπιτηδεύσεως, εἶτε ἐν μιμήσεσιν εἶτ ἄνευ μιμήσεων., οὐκ 

ἄλλο τι φήσομεν εἶναι τέλος πλὴν τοῦ ἀγαϑοῦ. τοῦτο δὲ 
δή τί ἐστιν, ἄξιον συνιδεῖν, ὅτε πρόδρομον εἶδος τῆς πολι- 

τιπκῆς ζωῆς. οὐκ εἰς τὸ ϑεωρητιπὸν ἀνάγον τὴν ψυχὴν τέ- 
λος, ἀλλ᾽ εἰς τὸ πολιτικόν" διὸ καὶ ἀναγκαῖον ἐλέγομεν εἶναι 
τῷ ποιητῇ τὰ μέτρα τῶν ἐνεργειῶν ἀφορίζειν τὸν πολιτικόν, 

80 ὡς τῷ στρατηγῷ καὶ ἰατρῷ καὶ δήτορι. τὸν δὲ οἷς ἐκεῖνος 

2 [ 

θι 2 

8 χρῶζτο ὃὅ τοὺσ δὲ --- παίξουσαν ἴτα. δα ἃ. τοῦ 16 ἀποτελεῖ, 
ΟΟΥΤ. Ὁ 19 ὅμοιόν {τι Βδᾶρθγτα. 20 Θχοϊαϊπηθ τὸ δἰκαζόμενον ὃ 
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“διακελεύεται χρώμενον ὅροις τὸν εἰρημένον τρόπον ποιεῖν, εἰς 

ἐκεῖνο φέροντα τὰ ποιήματα τὸ τέλος. 
Τούτου δὲ ἡμῖν γνωσθέντος οἶμαι καὶ τὸ τελευταῖον 

εἶναι δῆλον τῶν προβληϑέντων ἡμῖν εἰς ξήτησιν, τίς ποτε 

ἄρα ἐστὶν ὃ ἐν τῷ παντὶ ποιητής. καὶ εἰς τίνα βλέπει καὶ 
οὗτος πολιτικὸν ὑπὲρ αὐτὸν ὄντα᾽ καϑάπερ ἄλλος ὁ ἐν τῷ 

παντὶ στρατηγὸς καὶ δήτωρ ἄλλος καὶ ἰατρός, ὃ μὲν τὸν 
κοσμιπὸν πόλεμον τῷ πατρὶ συνδιακοσμῶν καὶ τὰ ἀμείνω 
κρατεῖν ἀεὶ τῶν χειρόνων παρασχευάξων, μετὰ τοῦ μηδὲ 
τὴν | ἐκείνων ἀφανίζειν δύναμιν (δεῖ γὰρ εἶναι κἀκεῖνα 1. 40ν. 
πάντως, ἵν᾽ ἡ τὸ πᾶν ἔκ τῶν ἐναντίων) . ὃ δὲ τὴν ἐν τῷ 
παντὶ φύσιν δυναμῶν, ἵνα συνέχῃ τὰ σώματα πάντα, καὶ 

ἀγήρων ἡ καὶ ἄνοσον ἀεὶ τὸ πᾶν κατὰ φύσιν ἔχον, ὃ δὲ 
τοῖς νοεροῖς λόγοις πείθων ταῦτα ξῆν ἃ βούλεται ὁ ποῖι. 

τικὸς ἐν τῷ παντὶ νοῦς. οὕτω γάρ που καὶ πονητὴς ἄλλος 
ἐστὶ κοσμικός, ψυϑολογικὸς μόνως; μιμήματα ποιῶν τὰ ἐμ- 

φανῆ τῶν ἀφανῶν καὶ καλῶν καλά, τῶν κατὰ νοῦν τὰ 
λ , ς 7 , 2. 2 ᾿ 2 "᾿Ξ“»ἢἤὋἤ κατὰ φύσιν, ἁρμονίαις χρώμενος, δι΄ ὧν ἀρετὴν ἐν τῷ ὕλῳ 
’ »"ΣὝ ἰψ Ἁ 

παρέχεται κρατοῦσαν, ἡττωμένην δὲ κακίαν" καὶ ῥυϑμίξζων 

τὰς κινήσεις, ὥστε κατὰ λόγον κινεῖσϑαι, καὶ μίαν ἔκ πάν- 
τῶν ξῶσαν ἀποτελῶν ἁρμονίαν καὶ ἕνα δυϑμόν. τοῦτον 
ἐγὼ τὸν ποιητὴν οὐκ ἄλλον εἶναι φαίην ἂν ἢ τὸν τοῦ με- 

γάλου πολιτικοῦ μέγαν συνεργὸν καὶ παιδευτικὸν ὡς ἀλη- 
» ᾽ 2 Α 2 ’ ὔ - ξ Α Ἁ 2 ϑῶς ϑεὸν, εἰς τὸν ἐκείνου βλέποντα νοῦν. ὁ μὲν γὰρ ἕν 

τῷ παντὶ πολιτικός ἐστιν ὃ μέγας ὑμνούμενος Ζεύς, παρ᾽ Ἶ ς μέγας ὑμνούμενος Ζεύς, πας 
ς , δ λ 5 , » , 8“ ᾧ καὶ αὐτὸς εἶναί φησιν τὴν πολιτικήν [18ρ. 1 6245] 
Α ᾽7 Α -7 Ὁ . 

δὲ τούτῳ μὲν συνεργὸς τῆς ἐν τῷ παντὶ πάσης τάξεως ἕν 
δ. ἢ " ’ὔ ᾽ Α 2 ; “᾿ τε ὀξείαις καὶ βαρείαις κινήσεσι καὶ ἐν βραχυπορωτέραις ἢ 

μακροπορωτέραις περιόδοις οὖν ἄλλος ἐστὶν ἢ ὃ ᾿Ζπόλλων, 

2 φέροντα] φέρον. ῬΟΒΒ15 οὐΐθιη ποιεῖν εἰς ἐκ. φέροντα π΄. 
τὸ τ. ] πρ. τὸ ἵ τὰ. ταῦ 8 δ]ὲ ἡμῖν ---- τελευταῖον ἴτὰ. τ 
(αϑαὰθ δα γνωσ- 17.) 18. δὴ (καὶ κατὰ 17 καλῶν] 
κακῶν 

9 

μι ὕ 
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ποιητὴς ὧν μιμημάτων ἐναρμονίων καὶ ἐνρύϑμων. ἐκείνων 

δὲ ὁ μὲν στρατηγὸς ὁ μέγιστος 'άρης, πολέμων προστάτης 
ϑεὸς καὶ ἀνεγείρων πάντα πρὸς τὴν ἐναντίωσιν τὴν κοσ- 

μιμήν᾽ ὃ δὲ πειϑοῦς δημιουργὸς οὐκ ἄλλος ἢ ὁ Ἕρμῆς, 

5 δι᾿ ὃν καὶ δημηγοροῦσιν ἄλλοι ϑεοὶ κατ᾽ ἄλλους. καὶ πρὸς 
, ς Α Α 3 δ » ’, ς »“ ς ς » 

πάντας ὁ Ζεὺς τὸν ἐν ἑαυτῷ προχειρίσας Ἑ!ομῆν" ὁ δὲ 
δι 41τ. πάντα κατὰ φύσιν | ἔχοντα δεικνὺς ᾿Δσκληπιός, δι᾿ ὃν οὐ 

-Ὁ Α -“᾿ΒἍ ν ’ὔ λ » ν 2 ᾽ὔ -Ὁ 

νοῦσξι {τὸ παν. Οὐ γηρασῆει. τὰ στοιχειὰ ΟὐᾺ ἀνίησι τῶν 

ἀλύτων δεσμῶν. εἰ οὖν μὲ δεῖ τὰ ἀνέξοιστα λαλεῖν, ὃ μὲν 
᾿ δ᾽ ...Ν “ . -" ᾿ ἢ - δ, 

ποιητής ὕστις ἐστὶ δῆλον: μενεῖ δὲ τὰς Σειρῆνας ἄδειν 

μίαν φωνὴν ἱείδας ἕνα τόνον, ὡς ὃ ἕν τῷ δεκάτῳ 

λέγει τῆς Πολιτείας μῦϑος [ρ. 6177" κινεῖ δὲ ὡς ὁ Τί- 
ματος Ϊρ. 865] τοὺς τῶν ϑείων ψυχῶν κύκλους ἐν λόγῳ 

προφερομένους ἐνρύϑμους κινήσεις. πάντα δὲ ἀπὸ τῶν 

ψυχῶν ἀρξάμενα πονήματά ἐστιν ᾿“πόλλωνος ἐναρμόνια καὶ 
ἔρρυϑμα᾽ καὶ εἰς τοῦτον βλέπων ὁ τῇδε ποιητὴς ὑμνείτω 
μὲν ϑεούς, ὑμνείτω δὲ ἀγαθοὺς ἄνδρας ἔν τε μύϑοις καὶ 

Θ 1 

1 ζι 

2 μ)} ι 2 » ’ Ἁ 
ἄνευ μύϑων. ἢ περὶ ἄλλα στρεφόμενος γιγνωσπέτο αν 

ποιητικῆς ἁμαρτὼν καὶ ᾿Δπόλλωνος. 

ς᾽. πΠρόκχλου διαδόχου περὶ τῶν ἐν Πολιτείᾳ πρὸς 
868 Ὅμηρον καὶ ποιητικὴν Πλάτωνι ῥδηϑέντων. 

(Βιβλίον ἃ. 

Ἔναγχος ἡμῖν ἐν τοῖς τοῦ Πλάτωνος γενεϑλίοις διαλεγο- 
’ , ’ ὔ 2ὔ ; ς » 

μένοις παρέστη διασκέψασϑαι, τίνα ἄν τις τρόπον ὑπέρ τε 
ς 4 Α Α 2 ’ ΧΑ Α ’ 95 Ὁμήρου πρὸς τὸν ἐν Πολιτείᾳ Σωκράτη τοὺς προσήκοντας 

πονήσαιτο λόγους καὶ ἐπιδείξειεν τῇ τε φύσει τῶν πραγμά- 

ὅ ἄλλους 850. Ἑρμᾶς 8 τὸ δα. Ὁ 14 8ῃ περιφερομένους 
 ἐνρύϑιμωσ ταῖ, οὔ 85. ταῦ | κινεῖσθαι (ει 11.) ταῖ, ἠσεισ 585. τὰ 
16 ἐρρύϑμια, οοὐΥγ. Ὁ 22 δά. οχ ἴπ6100. 28 οἵ ῬοηρΡΗ. νυἱῦ. 
ΡῬΙού. 16 ΡΙαύ. αὐϑοϑῦ. ον. 8, 1 Ἐπιβθ. Ῥγ. ουὺ. Χ 8 1. 
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4 -.- ᾿] “- "Ὁ 7 4 7 5 ᾽ τῶν καὶ τοῖς αὐτῷ (τῷ φιλοσόφῳ μάλιστα πάντων ἀρέσκου- 
-Ὁ ι - σιν συμφωνότατα περί τε τῶν ϑείων καὶ τῶν ἀνθρωπίνων 

“ ᾿ Α 2, ἢ 

ἀναδιδάσκοντα, καὶ τὸν Πλάτωνα τῆς πρὸς ἑαυτὸν ἐξέλοι 
2) 2 ον" 2 [4 

διαφωνίας. καὶ ἀποφήνειεν ὡς ἄρα ἐκ μιᾶς ἐπιστήμης 

ἅπαντα καὶ νοερᾶς ἐπιβλέψεως καὶ προαιρέσεως ϑεοπρεποῦς, ὕ 
Ω 2 ’ ’ Ὰ ζ 7 ,ὔ 
ὅσα τε ἐγκωμιάζων γέγραφεν τὴν Ὁμήρου ποίησιν καὶ δα 

2 4 “ Α Ἁ 27 2 

ἐπαιτιώμενος ἑἐφϑέγκται. καὶ γὰρ ἂν τίς ἀπορήσειεν ξ.41ν 

εἰς ταῦτα ἀποβλέψας, εἰ μὲν ὀρθῶς ὁ Πλάτων αὐτὸν ἐλέγ- 
χειν προὔϑετο καὶ δεικνύναι τῆς προσηκούσης τοῖς πράγμα- 

3 [4 »} ’ -᾽ 2 Α 2 - 2 [4 σιν ἁληϑείας ἀπάδοντα, πῶς ἔτι δυνατὸν ἐν τοῖς ἐπιστήμοσιν τὸ 

καὶ τόνδε τὸν ποιητὴν καταλέγειν, καὶ ταῦτα τῆς περὶ τῶν 
ϑείων γενῶν καὶ τῶν ἀεὶ ὄντων διδασκαλίας εἰ δὲ τά τε 
27 ς 7 » -“-ὦ᾿ -“Ὃ ᾽ὔ 2 ω ἢ ᾽; 

ἄλλα Ὁμήρῳ καὶ ταῦτα τῆς πρεπούσης ἠξίωται παραδόσεως, 
-" -“" »} ’ - σῶς ἔτι κατὰ νοῦν τὸν Πλάτωνα καὶ τὴν ἀνέλεγατον γνῶ- 

σιν ἐνεργεῖν συγχωρήσει τις; ἔστιν μὲν οὖν ὅπερ ἔφην καὶ 16 

ταῦτα σκέψεως δεόμενα, μάλιστα δὲ ἁπάντων ἐκεῖνο ἡμῖν 

δοκεῖ παμπόλλην ἐξέτασιν ἀπαιτεῖν, τὸ καὶ αὐτὸν τὸν Πλά- 
“ ς 

τῶνα πρὸς ξαυτὸν ἐν τοῖς περὶ Ὁμήρου λόγοις διαμάχεσθαι. 

πῶς γὰρ ἂν ἀλλήλοις συμβαίνοιεν ὃ τε ἐν τῷ Φαίδωνι 
2 ΄“« “ἂῳᾧ 

[». 955] λεγόμενος παρ΄ αὐτῷ ϑεῖος ποιητὴς καὶ ὃ ἐν 30 
7 ΧΙ ’ὔ, 2 , - 2 ’ , Ν 

Πολιτείᾳ [Χ τ. 8915] τρίτος ἀπὸ τῆς ἀληϑείας δεικνύμενος: 

οὐ γὰρ λίνον λίνῳ συνάπτειν ἐστὶν τὸ ταῦτα ἀλλήλοις 

συμπλέκε ἠδὲ ἔστιν τι ανὴ τὸν αὐτὸν ἕκάτερον τι- μπλέκειν. οὐδὲ ἔστιν τις μηχανὴ τὸν αὐτὸ 0 
ϑέναι. τὸ μὲν γὰρ ἐπέκεινα πάσης τῆς ἀνϑρωπικῆς καὶ 

- 2 »Ψ 2. Ἃ 2 4 ι » -»"ἭἬ 2 ᾽ μεριστῆς ἐπιβολῆς αὐτὸν ἐνεργήσαντα καὶ τοῖς ϑεοῖς ἐνιδρύ- 88 
σαντα τὴν ἑξαυτοῦ νόησιν ἐπιδείκνυσιν, τὸ δὲ εἰδώλοις συν- 
όντα τῆς ἁληϑείας καὶ πόρρω πῃ τῆς περὶ ϑεῶν ἐπιστήμης 

πλανώμενον. ἐῶ λέγειν, ὅτι καὶ τὴν ποιητικὴν αὐτὴν τότε 

μὲν ἐκ ἸΠουσῶν κατοκωχήν τὲ καὶ μανίαν τιϑέμενος καὶ 
ϑεῖον τὸ ποιητικὸν γένος ἀποκαλῶν. τότε δὲ εἰδωλοποιὸν 80 
καὶ φανταστικὸν καὶ πολλοστὸν ἀπὸ τῆς ἀληϑοῦς γνώ- 8.43: 

28 ΡΙ. Ῥμδθραν. 2488 80 εἴδωλον οἷον, οοττ. Βιϑάρτημα. 
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σεως ἀποφαίνων δόξειεν ἂν κἀν ταῖς περὶ τῶν πραγμάτων 
ὔ - Α [νὸ Α 2 9 ’ ὃ 7 ;» 2 

κρίσεσιν τῆς πρὸς ξαυτὸν ΟὐἉ ἀπηλλάχϑαι διαφωνίας. Φὧὲερ 

οὖν ὅσα κἀνταῦϑα τοῦ καϑηγεμόνος ἡμῶν ἠκούσαμεν περὶ 
τούτων διαταττομένου καὶ τῆς κοινωνίας τῶν δογμάτων. 

ἣν ἔχει τὰ Ὁμήρου ποιήματα πρὸς τὴν ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος 
; ς “ ἤ ΄ 5.4 2 , ἐν ὑστέροις χρόνοις καϑεωραμένην ἀλήϑειαν, συλλαβόντες 

ἐν τάξει διέλθωμεν καὶ ϑεωρήσωμεν πρῶτον μέν. εἴ πῃ 
δυνατὸν τὰς τοῦ Σωκράτους ἀπορίας διαλύειν" δεύτερον δὲ 
τὸν σκοπὸν τῆς φαινομένης ταύτης πρὸς Ὅμηρον ἀπαντή- 

- ὔ ν᾿ 5 Ν - 7 ’ ὔ σεως᾽ τρίτον δὲ αὖ τὴν τῶν Πλάτωνι δοκούντων περί τὲ 
-» 5.» τις ΄ »ὔ ιν ἢ . 2 

πονητιμῆς αὐτῆς καὶ Ὁμήρου μίαν καὶ ἀνέλεγατον ἀληήϑειαν 

πανταχοῦ προβεβλημένην. οὕτω γὰρ ἂν ἕκάτερος ἡμῖν ἀπο- 
φανϑείη τῶν ϑείων κατὰ νοῦν καὶ ἐπιστήμην ϑεωρὸς καὶ 

περὶ τῶν αὐτῶν ἀμφότεροι τὰ αὐτὰ διδάσκοντες καὶ ὡς 

ἀφ᾽ ἕνὸς ϑεοῦ προεληλυϑότες καὶ μίαν συμπληροῦντες σει- 
ράν, τῆς αὐτῆς περὶ τῶν ὄντων ἀληϑείας ὑπάρχοντες ἐξη- 

’ 

Περὶ τοῦ τρόπου τῆς τῶν ϑείων μύϑων διασχευῆς 
παρὰ τοῖς ϑεολόγοις αἰτέων ἀποδόσεις καὶ λύσεις τῶν 

πρὸς αὐτοὺς ἐπιστάσεων. 

Τὰ μὲν δὴ προκείμενα τοιαῦτα ἄττα ἐστίν, περὶ ὧν 
ποιήσομαι τοὺς λόγους. δεῖ δὲ ὕπερ ἔφην ὑμᾶς μὲν καὶ 
τούτων αἰτιᾶσθαι τόν τε Πλάτωνα αὐτὸν καὶ τὸν ἐκείνου 

᾿ , ς δ 2. ν , ο ; . 2 χὰ ἢ ι 
ζηλωτὴν καί, ὡς ἂν ἐγὼ φαίην, ἱεροφάντην᾽ ἐμὲ δὲ τὸν 

λέγοντα πειρᾶσϑαι πάντα ἀκριβῶς ὑμῖν εἰς δύναμιν τὰ τότε 
ῳ ’ -“ὦὦ᾿ , ΟΥ̓ ι Ω ἷν “- λ 

θηϑέεντα διαμνημονεῦσαι χαν ὁσὰ χὰν υδτερον ἡμᾶς περί 

τῶν αὐτῶν διασκοπουμένους ἐπεκδιδάσκειν ἐκεῖνος ἠξίωσεν. 

ῶ διαφωνίασ] φωνίασ ἴτα. ταῦ, Ῥοβὺ α ῬΥΪΒ Θγδβατη δ 
4. διαττατομένον 7 ϑεωρήσομεν 10 τῶν] τῶ! 28 ὥὄὅγυϊ- 
Θϑηῦτα αἸοιὺ οἵ, 8 δ΄ διασκοπουμένοισ, ΟΟΥΤ. Ὁ 
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ἐπεὶ δὲ πρὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων. ὃ Σωκράτης αἰτιᾶται 1. 48ν. 
τὸν τῆς μυϑοποιΐας τρόπον, καϑ' ὃν Ὅμηρός τε καὶ Ἡσίο- 

δος τοὺς περὶ ϑεῶν παρέδοσαν λόγους. καὶ πρὸ τούτων 

Ὀρφεύς καὶ εἰ δή τις ἄλλος ἐνθέῳ στόματι γέγονεν τῶν 
5. Ἁ Ἁ 5. Ν ν ς , 2. » 2 » 4 

ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἐχόντων ἐξηγητής. ἀνάγκη 

δήπου καὶ ἡμᾶς, πρὶν τοὺς περὶ τῶν καϑ' ἕκαστα δογμάτων 
2 ’ -“κ " ’ ἘΝ Ἁ -» ς 
ἀνασκεψώμεθα τῆς ϑεωρίας τύπους, αὐτὴν τὴν τῶν Ὁμηρι- 

κῶν μύϑων διάϑεσιν προσήκουσαν ἐπιδεῖξαι τοῖς πράγμασιν, 

ὧν δὴ καὶ παρέχονται τὴν ἔνδειξιν. πῶς γὰρ δὴ ταῦτα, 
φαίη τις ἄν, τὰ πόρρω τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ καλοῦ καὶ τῆς 

τάξεως ἀποπλανώμενα καὶ αἰσχρὰ καὶ ἔκϑεσμα τῶν ὀνο- 
μάτων πρέποντα ἂν γένοιτό ποτε τοῖς κατ᾽ αὐτὸ τὸ ἀγαϑὸν 

χ ἢ - ι - - ᾽ ᾿ τὴν ὕπαρξιν λαχοῦσιν καὶ τῷ καλῷ συνυφεστηλόσιν, καὶ 
2 ᾿ ς ΙΖ: ΄ 5.».,. Δ νι 2,2 5 , ν, 
ἐν οἷἱς ἡ τάξις πρῶτῶς ἕστίν καὶ ἀφ ὧν πάντα τὰ Ὄντα 

Ἁ Ἁ - Α Ἁ -« » ᾽ὔ ὃ 4 2 

μεστὰ μὲν καλλονῆς, μεστὰ δὲ τῆς ἀχράντου δυνάμεως ἄνε- 

φάνη. πῶς οὖν τοῖς τοιούτοις ἐφαρμόξει τὰ τῆς τραγικῆς 

τερατολογίας ἀναπεπλησμένα καὶ τοῖς ἐνύλοις συνυπάρχοντα 

φαντάσματα; τῆς τε ὅλης δίκης καὶ τοῦ ϑείου νόμου στερό- 

μενα μὴ γὰρ οὐκ ἢ ϑεμιτὸν τὰ τοιάδε ταῖς πάντων τῶν ὄν- 

τῶν ἐξῃρημέναις τῶν ϑεῶν ὑποστάσεσιν προσφέρειν, μοιχείας 

λέγω καὶ κλοπὰς καὶ ἀπ᾽ οὐρανοῦ ῥίψεις καὶ πατέρων ἀδι- 
, ι ᾿ Α ι 2 ’, ι Ο 2 ὔ αὖ ’ κίας καὶ δεσμοὺς καὶ ἑκτομάς, καὶ ὅσα ἄλλα παρά τε Ὁμήρῳ 

»-“ -“" “ -“Ὕ"Ὕ » Ω͂ 2 Ἁ 

ϑρουλεῖται καὶ τοῖς ἄλλοις ποιηταῖς. ἀλλ΄ ὥσπερ αὐτοὶ χω- 

οιστοὶ τῶν ἄλλων ὄντες οἱ ϑεοὶ τῷ ἀγαθῷ συνήνωνται καὶ 
-“" 2 

οὐδὲν [ εἰς αὐτοὺς παρεισδύεται τῶν χειρόνων, ἀλλ᾽ εἰσὶν τ. 48. 

ἀμιγεῖς πρὸς πάντα καὶ ἄχραντοι καϑ' ἕνα ὅρον καὶ μίαν 

τάξιν ἑἕνοειδῆ προὐὔπάρχοντες, οὕτω καὶ τοὺς περὶ αὐτῶν 

λόγους προσήκει τὰ ἐξαίρετα τῶν ὀνομάτων χαὶ τὰ νοῦ 
πλήρη καὶ τὰ ἀπεικάξεσϑαι δυνάμενα κατὰ τὴν οἰκείαν τά- 

ξιν πρὸς τὴν ἐκείνων ἄρρητον ὑπεροχὴν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἄνα- 

1 πρὸσ, οοτΥ. Ὁ ὁ πρὶν τοὺς] πρὸ τοὺσ, Ῥοδβῦ πρὸ 88. 
τοῦ (ἀπαθ ἀνασπέψασϑ'αι Ὀ) 9 παρέχεται 

ἘΘ 0 

24 

90 
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869 πέμπειν. καὶ δεῖ καὶ τὰς τῆς ψυχῆς ἐπιβολὰς καϑαρεύειν 

ῶι 

10 

Ἁ -7 ἐν -" 7ὔ 2 »-Ὕ-ὦ Α “- ’ μὲν τῶν ὑλικῶν φαντασμάτων ἐν ταῖς περὶ τοῦ ϑείου μυστι- 
καῖς νοήσεσιν. ἀποσχευάξεσϑαι δὲ ἅπαν τὸ ἀλλότριον καὶ 

, ΝΈΕΣ » 2 ’ὔ ς ᾽ ’ ᾿ ι 
κάτωϑεν ἀπὸ τῆς ἁλογίας ὁρμώμενον δόξασμα, μικρὰ δὲ 

7 Α Ἁ 2 - “ δ Ἃ ς » 

πάντα πρὸς τὴν ἄχραντον τῶν ϑεῶν ὑπερβολὴν ἡγεῖσθαι, 

καὶ μόνῳ τῷ ὀρϑῷ λόγῳ πιστεύειν καὶ τοῖς κρείττοσιν τοῦ 
νοῦ ϑεάμασιν εἰς τὴν περὶ αὐτῶν ἀλήϑειαν. μὴ οὖν λε- 

Ὁ ΄.-. 2 κ"Ὺ --- Ξ΄ γέτω τις ἡμῖν τοιαῦτ᾽ ἄττα περὶ τῶν ϑεῶν, οἷα καὶ περὶ 
ἀνθρώπων ἁρμόσει λέγειν, μηδὲ τὰ τῆς ἀλογίας τῆς ἐνύλου 

παϑήματα τοῖς τοῦ νοῦ καὶ τῆς νοερᾶς οὐσίας καὶ ξωῆς 

ὑπερηπλωμένοις ἐπιχειρείτω προσάγειν οὐ γὰρ ἐοικότα φα- 
νεῖται τὰ σύμβολα ταῦτα ταῖς ὑπάρξεσι τῶν ϑεῶν. δεῖ δὲ 
ἄρα τοὺς μύϑους, εἴπερ μὴ παντάπασιν ἀποπεπτωπότες 
ἔσονται τῆς ἐν τοῖς οὖσιν ἀληϑείας, ἀπεικάξεσϑαί πως τοῖς 

, τ΄ » 7 »" ὔ 7 
15 πράγμασιν. ὧν ἀπορρύυπτειν τοῖς φαινομένοις παραπέτα- 

2. ὦ σμασιν τὴν ϑεωρίαν ἐπιχειροῦσιν. ἀλλ᾽ ὥσπερ αὐτὸς ὁ Πλά- 
- » “- » ξ.48ν. τῶν πολλαχῇ διά τινῶν εἰκόνων ᾿ τὰ ϑεῖα μυστικῶς ἀνα- 

20 

2ὅ 

89 

διδάσκει, καὶ οὔτε αἶσχος οὐδὲν οὔτε ἀταξίας ἔμφασις οὔτε 
ἔνυλον καὶ ταραχῶδες φάντασμα παρεμπίπτει τοῖς μύϑοις, 

ἀλλ᾽ αὐτὰ τὰ περὶ ϑεῶν νοήματα ἄχραντα ἀποκέκρυπται, 
. ΠΝ Α 5.,.ὦ τ ,»ὕ,ὔ 2 - - 2 
προβέβληται δὲ αὐτῶν οἷον ἀγάλματα ἐμφανῆ τοῖς ἔνδον 

ἀπεικασμένα ὁμοιώματα τῆς ἀπορρήτου ϑεωρίας, οὕτως ἄρα 
καὶ τοὺς ποιητὰς ἔδει καὶ αὐτὸν Ὅμηρον, εἰ τοῖς ϑεοῖς 
προσήκοντας μύϑους ἔπλαττον, τὰς μὲν πολυειδεῖς ταύτας 

συνϑέσεις καὶ διὰ τῶν ἐναντιωτάτων τοῖς πράγμασιν ὀνο- 

μάτων συμπληρουμένας ἀποδοκιμάξειν. τὰς δὲ τοῦ καλοῦ 
καὶ τοῦ ἀγαθοῦ στοχαζομένας προϊσταμένους διὰ τούτων 
ἅμα μὲν ἀποκλείειν τοὺς πολλοὺς τῆς μηδὲν αὐτοῖς προση- 

᾽ »" ’ ἤ [ν 4 Ἁ 5 » ῖ Ἁ Α πούσης τῶν ϑείων γνώσεως. ἅμα δὲ εὐαγῶς περὶ τοὺς ϑεοὺς 
χρῆσϑαι τοῖς μυϑικοῖς πλάσμασιν. ταῦτ᾽ ἐστίν, ἃ καὶ ὃ 

1 δεῖ Ὁ] δὴ 8 τοιαῦτα τὰ, οοτΥ. Πϑάθττῃ. 18 8ῃ οὔτε 
{τι 22 ἀπεικασμένα οἵ, ΒΟΒΗΘΙΟΘΥ δα τορ. 4789 ἁπορήτον "ἢ 
Ι οὕτωσ] σ᾽ 88. τη 
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, 5 - ῦ , .» " "ς᾽ “Σωκράτης οἶμαν τῇ τε Ὁμήρου μυϑοποιΐᾳ καὶ τοῖς ἄλλοις 
-»“" ν᾿ ἐπισπυλήττει ποιηταῖς. {καὶ ἕτερός τις ἴσως ἂν ἐγκαλέσειεν, 

ταῖς φαινομέναις τῶν ὀνομάτων τερατολογίαις οὐκ ἀρεσκό- 
μενος. καὶ δὴ διαφερόντως οἵ καϑ'΄ ἡμᾶς ἄνθρωποι τοῖς 
παλαιοῖς μύϑοις ἐπιτιμᾶν εἰώϑασιν, ὡς πολλῆς μὲν εὐχε- 

; 2 ον ," “" »ῳ " »“ῸὍὋ Ἁ 5. Α 
ρείας ἐν ταῖς περὶ ϑεῶν δόξαις. πολλῆς δὲ ἀτόπου καὶ 

“ ’ 2. γν “ } ! 2 2. “ἃ 
σὐλημμελοῦς φαντασίας αἰτίοις γεγονόσιν καὶ οὐδὲν ἀλλ΄ ἢ 

πρὸς τὴν παροῦσαν τοὺς πολλοὺς δεινὴν καὶ ἄτακτον σύγ- 

χυσιν τῶν ἱερῶν ϑεσμῶν συνεληλαπόσιν. Ἡμεῖς δὲ πρὸς 
μὲν τούτους οὐ πολλοῦ δεησόμεϊϑα λόγου τοὺς τῆς περὶ ἔ. 44τ. 

«τὸ» ϑεῖον πλημμελείας αἰτιωμένους τὴν τῶν μύϑων παρα- 
δοχήν πρῶτον μὲν ὅτι τοὺς διὰ τὰ φαινόμενα πλάσματα 
τῆς περὶ τοὺς κρείττους ἡμῶν πκατολιγωρήσαντας ϑερα- 

πείας οὔτε τὸν σχοπὸν τῆς μυϑοποιΐας οὔτε τὴν δύναμιν 
,) ; " ΄ ς , » 2,2 ᾿ ἐγνωκότας εἰς ταύτην ὑπενηνέχϑαι τὴν ἀλόγιστον καὶ ΠΊγαν- 

χ 9 ᾽ὔ ’ ᾽) Α δ Ἁ »-" ν. τιμὴν ἀνοσιουργίαν συμβέβηκεν. εἰ γὰρ οἱ μὲν μῦϑοι τὴν 
προβεβλημένην αὐτῶν ἅπασαν σπευὴν ἀντὶ τῆς ἐν ἀπορρή- 
τοις ἰδρυμένης ἀληϑείας προεστήσαντο καὶ χρῶνται τοῖς 

φαινομένοις παραπετάσμασι τῶν ἀφανῶν τοῖς πολλοῖς καὶ 

ἀγνώστων διανοημάτων (καὶ τοῦτό ἐστιν, ὃ μάλιστα ἐξαίρετον 
9 .- 9 Α ν Ἁ Α Α “ῳ ν} »“Ὥἢ΄Ψ.Ῥ 2 Α αὐτοῖς ἀγαθὸν ὑπάρχει. τὸ μηδὲν τῶν ἁληϑῶν εἰς τοὺς 

βεβήλους ἐκφέρειν, ἀλλ᾽ ἴχνη τινὰ μό ἧς ὕλης μυστα- ήλους ἐκφέρειν. ἴχνη τινὰ μόνον τῆς ὕλης μ 
γωγίας προτείνειν τοῖς ἀπὸ τούτων εἰς τὴν ἄβατον τοῖς 
πολλοῖς ϑεωρίαν περιάγεσθαι πεφυκόσιν), οἷ δὲ ἀντὶ μὲν τοῦ 

ξητεῖν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀλήϑειαν τῷ προσχήματι μόνῳ χρῶνται 
»-»-"" - 7, »} Ἁ Α - 7 -“ - τῶν μυϑικῶν πλασμάτων. ἀντὶ δὲ τῆς καϑάρσεως τοῦ νοῦ 

ταῖς φανταστικαῖς ἐφέπονται καὶ μορφωτικαῖς ἐπιβολαῖς, τίς 

μηχανὴ τοὺς μύϑους αἰτιᾶσϑαι τῆς τούτων παρανομίας... 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐκείνους τοὺς κακῶς τοῖς μύϑοις χρωμένους τῆς 

περὶ αὐτοὺς πλημμελείας. ἔπειϑ᾽ ὅτι καὶ ἐκ τῶν ἄλλων 

Τ οχ ἀλλὴ (ροβϑὺ ἡ τ88.) ἔδοιϊὺ ἄλλ᾽ ἢ τοῦ [ ΟΒΥΙϑυϊϑῃἸθυημη 
αἸοῖῦ 8 δεινὴν} 800. οὖ εν ἷσ. 8 τοῦ 10 τοὺς] τοῦ 
18 κατολιγορήσαντασ (η ΘΧ ι) 17 αὐτῶν τοῦ, ὃ Ῥγϑθιηϊδιῦ τα ὃ 

9 
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ἁπάντων, ὅσα δὴ σεμνὰ καὶ τίμια δοκεῖ διαφερόντως εἶναι 
»-»"Σ -“ - 3 - 

καὶ αὐτοῖς ἐνιδρυμένα τοῖς ϑεοῖς καὶ ὑπ αὐτῶν παραγό- 
ξάάν. μενα, τοὺς πολλοὺς βλαπτο μένους ὁρῶμεν, καὶ οὐ διὰ 

ὅ 

10 

1ὅ 

20 

ταῦτα τὴν ἐκείνων αἰτιώμεϑα γένεσιν, ἀλλὰ τὴν τούτων 

ἀνόητον τῆς ψυχῆς ἕξιν. “ τίς γὰρ οὐκ ἂν συνομολογήσειεν 

τά τε μυστήρια καὶ τὰς τελετὰς ἀνάγειν μὲν ἀπὸ τῆς ἐνύλου 

καὶ ϑνητοειδοῦς ζωῆς τὰς ψυχὰς καὶ συνάπτειν τοῖς ϑεοῖς, 

ἀφανίζειν δὲ ὅπασαν τὴν ἐκ τῆς ἀλογίας παρεισδυομένην 

ταραχὴν ταῖς νοεραῖς ἐλλάμψεσιν, ἐξωϑεῖν δὲ τὸ ἀόριστον 
-Ὡ- -»Ἢ -» »ἭὝἭ 9 

καὶ τὸ σκοτεινὸν τῶν τελουμένων τῷ φωτὶ τῶν ϑεῶν; ἀλλ 

ὅμως οὐδὲν παραιρεῖται τοὺς πολλοὺς τὸ μὴ οὐχὶ καὶ ἐν 

τούτων παντοίας ὑπομένειν διαστροφάς. καὶ τοῖς ἔκ τούτων 
9 -Ὁ ι -»" 4 Α Ἁ 3 ’ ΔΊΩ 2 ἃ Α 

ἀγαθοῖς καὶ ταῖς δυνάμεσιν κατὰ τὴν οἰκείαν ἕξιν ἐπί τὸ 

χεῖρον χρωμένους ἀφίστασθαι μὲν τῶν ϑεῶν καὶ τῆς ὄντως 
ἱερᾶς ϑρησκείας, φέρεσθαι δὲ εἰς τὴν ἐμπαϑῆ καὶ ἀλόγιστον 

ξωήν. ὅστις οὖν ἡμῶν αἰτιᾶται τοὺς μύϑους τῆς δεινῆς 

ταύτης καὶ πλημμελοῦς τῶν παλαιῶν νομίμων συγχύσεως. 

καὶ τῶν μυστηρίων αἰτιάσϑω τὴν ἔκφανσιν καὶ τῶν τελετῶν 
Α 2 Φ 4 ΄ « ’ "“ ι Ὰ “ 

τὴν εἰς ἀνθρώπους πάροδον. καὶ τί δεῖ περὶ τούτων λέγειν: 

ἀλλὰ καὶ αὐτὴν ἐξέσται τὴν δημιουργίαν αἰτιᾶσϑαν τοῦ παν- 
τὸς καὶ τὴν τάξιν τῶν ὅλων καὶ πρόνοιαν τῶν τῇδε πάν- 

7 Ἁ Ά “ 2 Ὰ 2 ’ Ο 7 

τῶν, διότι δὴ καὶ τοῖς ἐκ τούτων ἐνδιδομένοις οὗ δεχόμενοι 
- » 2 » 

χρῶνται κακῶς. ἀλλ᾽ οὔτε ταῦτα ὅσια φαίην ἂν οὔτε τὴν 
Χ “- , Ἁ ν) Α - “οἷ “-ῳ “ 

κατὰ τῶν μύϑων διαβολὴν ἀπὸ τῆς τῶν πολλῶν παραφορᾶς 

5 δικαίαν ἄξιον ἡγεῖσθαι. οὐ γὰρ ἐκ τῶν διαστρόφως χρω- 

μένων τὴν τῶν πραγμάτων ἀρετήν τε καὶ κακίαν κριτέον, 
3 2.ϑ ὃϑ2. »» - 5,,.2 [κ᾿ ᾽ ᾿ - ") , » ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς οἰκείας ἕκαστα φύσεως καὶ τῆς ἐν αὐτοῖς, 

Ὁ 4ὅ:. ὀρϑότητος δοκιμάζειν προσήκει. ταῦτά τοι καὶ ὁ ᾿4ϑη- 

ναῖος ξένος [16ρ. 1 6465 βαα.] οὐδὲ αὐτὴν ἐκβάλλειν 

ὅ συνομολογήειεν 9 ἐλλάμψεσιν)] ἃ Ῥτῖπθ ἴπ8. τὰ 

16 αἰτιᾶται 17 ροϑὺ πλημμελοῦσ οϑὺ ἐν, Θχρ. τοῦ [ἴῃ τῶν 
800. οὗ ν 8585. τη 
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οἴεται χρῆναι τὴν μέϑην τῆς εὖ διοικουμένης πόλεως διὰ 

τὴν τῶν πολλῶν ἄσκοπον καὶ ἀόριστον περὶ αὐτὴν φοράν. 
2 3 2 Α -Φ 3 ’ᾧ 4 - ») - Α μι 

ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἐναντίας χρήσεως τῆς ὀρϑῆς καὶ ἔμφρονος 

μεγάλην μοῖραν καὶ ταύτην εἰς παιδείαν συμβάλλεσϑαί φη- 

σιν. καίτοι φαίη τις ἂν καὶ τὴν μέϑην διαφϑείρειν τά τὲ 5 

σώματα καὶ τὰς ψυχὰς τῶν χρωμένων ἀλλ᾽ οὐχ ὅ γε νομο- 

ϑέτης διὰ ταῦτα τῆς προσηκούσης αὐτὴν ἀξίας παραιρεῖται 
- 2 5 

καὶ τῆς πρὸς ἀρετὴν συντελείας. οὔτ᾽ οὖν ἡ μέϑη φευκτὸν 

διὰ τοὺς πολλοὺς καὶ ἁπαιδεύτως αὐτὴν καὶ ἁμούσως μετα- 

διώκοντας, οὔτε αἵ τελεταὶ καὶ αἴ τῶν μυστηρίων δυνάμεις 10 

διὰ τὴν τῶν δεχομένων μοχϑηρίαν κατηγορίας ἄξιαι τοῖς 
2 2 δ -“ἦ΄ἰ Ν Ἁ -Ὥ 2 ὦ ι 3 ’ 

ἔμφροσιν, οὔτε οἵ μῦϑοι διὰ τὴν τῶν εἰκῇ καὶ ἁλόγως 

αὐτοῖς χρωμένων διαστροφὴν βλαβεροὶ τοῖς ἀκούουσιν ἂν 870 
[ ’ 9 2 2 7 7 Α -Ὃ: 

νομίζοιντο δικαίως. ἀλλ ἐν ἅπασι τούτοις τὴν τῶν μετα- 
, ν ᾿ "Ὁ Ἁ »} 7 ΟΙς ὃ 3 Κ 

χειριξομένων αἰτιατέον πλημμελῆ καὶ ἄνοητον ἕξιν. δι΄ ἣν ιὖ 

καὶ τοῖς τοῦ ἀγαθοῦ στοχαξομένοις ἐπὶ τὸ χεῖρον χρώμενοι 

τοῦ προσήκοντος αὐτοῖς τέλους ἀποτυγχάνουσιν. Εἰ δέ 

τις τὴν προφαινομένην αἰτιᾶται τῆς μυϑοποιΐας αἰσχρότητα 

καὶ τὸ τῶν ὀνομάτων φορτικὸν καὶ διὰ ταῦτα τῆς πρεπού- 

σης αὐτὸν ἀποστερεῖ τῶν ϑείων μιμήσεως (ἅπας γὰρ δήπου 

μιμητὴς διὰ τῶν φύσει προσηκόντων τοῖς παραδείγμασιν 
2 ’ ν᾽ 2 ’ 0 9 ν) ν} Ά -“ὦἢ 2 

ἀπεικονίξεται τὴν ἐκείνων ἰδέαν. ἀλλ΄ οὐ διὰ τῶν ἑναντιὼ- 

τάτων καὶ πόρρω τῆς τῶν ἀρχετύπων οὐσίας καὶ [ δυνά- ἐ. 4ὅν. 

μεῶς βεβλημένων), πρῶτον μὲν διαιρετέον οἶμαι τὰς τῶν 

μύϑων προαιρέσεις καὶ χωρὶς ἀφοριστέον τούς τε παιδευ- 928 
τικοὺς λεγομένους καὶ τοὺς ἐνθεαστικωτέρους καὶ πρὸς τὸ 

» . ἢ » “Χ Α “ 2 ᾿ οἵ . 
πᾶν ἀποβλέποντας μᾶλλον ἢ τὴν τῶν ἀκουόντων ἕξιν 

ἔπειτα διακριτέον τὰς τῶν χρωμένων αὐτοῖς ξωάς, καὶ τὰς 
μὲν νεαροπρεπεῖς καὶ ἐν ἤϑεσιν ἁπαλοῖς τρεφομένας ϑετέον. 

ἘΦ 0 

2 τὴν --- ἄσκοπον] τὸν (ο 11.) --- σκοπὸν 6 τῶν] ν 88. 
τα αν. 18 διαστροφῶν ταὖ, ἡ 55. τηῦ 17 τυγχάνουσιν 
18 φαινομένην τὰ, προ 85. τη 20 αὐτῶν [ἀπεστέρει ταΐϊ, 
ΟΟΥΤ. τῇϑ 
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τὰς δὲ ἀνεγείρεσθϑαι πρὸς νοῦν δυναμένας καὶ πρὸς τὰ ὅλα 

γένη τῶν ϑεῶν καὶ τὰς διὰ πάντων προόδους τῶν ὄντων 
᾿ ἢ ᾿ ἣ ᾿ . ͵ ᾿ " -» 2 ͵ 

καὶ τὰς σειρὰς καὶ τὰς ἀποτελευτήδεις τὰς ἄχρι τῶν ἐσχά- 

τῶν ἀνατείνεσϑαι σπευδούσας. καὶ τοῦτον δὴ τὸν τρόπον 

τάς τε τῶν μύϑων ἰδέας διαστήσαντες ἀπ᾽ ἀλλήλων καὶ τὰς 

τῶν ὑποδεχομένων αὐτοὺς ἐπιτηδειότητας, τὸ μὲν μήτε πρὸς 
’ὔ; -Ὁ- Α ᾽ 7 δι δη͵ 7 

παιδείαν συντελεῖν τοὺς μύϑους τούτους. οὺς Ομηρὸς τὲ 
ς -»Ἥ -»"Ὕἃ 

καὶ Ἡσίοδος ἐγραψάτην, μήτε τοῖς νέοις προσήκειν αὐτῶν 
᾿ 2 , » - ; . ὦ ᾿ ΜΝ , 

τὴν ἀκρόασιν συγχωρῶμεν τοῖς λέγουσιν" ὅτε δὲ τῇ φύσει 

τῶν ὕλων ἕπονται καὶ τῇ τάξει τῶν ὄντων καὶ τοὺς ἀν- 

ἄγεσθαι δυναμένους εἰς τὴν τῶν ϑείων πραγμάτων περιωπὴν 

αὐτοῖς συνάπτουσιν τοῖς ὄντως οὖσιν, τοῦτο προστιϑώμεν. 

κατιδόντες γὰρ οἵ τῆς μυϑοποιΐας πατέρες, ὅτι καὶ ἡ φύσις 

εἰκόνας δημιουργοῦσα τῶν ἀύλων καὶ νοητῶν εἰδῶν καὶ 

τόνδε τὸν κόσμον ποικίλλουσα τοῖς τούτων μιμήμασιν τὰ 

μὲν ἀμέριστα μεριστῶς ἀδεικονίζεται, τὰ δὲ αἰώνια διὰ τῶν 

κατὰ χρόνον προϊόντων, τὰ δὲ νοητὰ διὰ τῶν αἰσϑητῶν, 
ἐνύλως τὲ τὸ ἄῦλον ἀποτυποῦται καὶ διαστατῶς τὸ ἀδιάστα- 

διάθν, τὸν καὶ διὰ μεταβο]λῆς τὸ μονέίμως ἱδρυμένον, ἑπομένως 
20 

2ὅ 

- ᾽ ι " ’, - “ 2} ᾿ τῇ τὲ φύσει καὶ τῇ προόδῳ τῶν φαινομένως ὄντων καί 

εἰδωλικῶς, εἰκόνας καὶ αὐτοὶ πλάττοντες ἐν λόγοις φερο- 

μένας τῶν ϑείων τοῖς ἐναντιωτάτοις καὶ πλεῖστον ἀφεστη- 

πόσιν τὴν ὑπερέχουσαν τῶν παραδειγμάτων ἀπομιμοῦνται.. 
᾽ὔ » » Α Ἁ ᾽ὔ Α δ᾽" , δ᾽» 

δύναμιν, καὶ τοῖς μὲν παρὰ φύσιν τὸ ὉὕὉπὲρ φύσιν αὐτῶν 
-Ὕ Α ἐνδείκνυνται, τοῖς δὲ παραλόγοις τὸ παντὸς λόγου ϑειότερον, 

τοῖς δὲ φανταζομένοις ὡς αἰσχροῖς τὸ παντὸς μεριστοῦ 
7 ς 7 . ἢ Δ ἢ ᾿ , ἣ » 

κάλλους ὑπερηπλωμένον᾽ καὶ οὕτω δὴ κατὰ λόγον τὸν εἰ- 

κότα τῆς ἐκείνων ἡμᾶς ἀναμιμνήσκουσιν ἐξηρημένης ὑπεροχῆς. 

πρὸς δὲ αὖ τούτοις καϑ' ἑκάστην τάξιν ϑεῶν ἄνωϑεν ὄχρε 

4 ἐνὰάνατείνεσϑαι, ΘΧΡ. οὖ 5011. 1. α ῬΟΒ. τη 6 μὲν 88. 
τ 10 ὄλων ὁδὼν 12 τῆς τηΐ, οἵ 55. ταῦ 15 ποικίλουσα 

“7. . 

19 ἱδρυόμένον ΟΟΥΥ. τα 2ὅ ἐνδείκνυται ταῖ, ν 1η5. τὴ 
29 ϑεῶν ΟΧρ. τοῦ 
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τῶν τελευταίων ὑφιζάνουσαν καὶ δια πάντων ἐπεξιοῦσαν τῶν 

ἐν τοῖς οὖσιν γενῶν ἔξεστιν ϑεᾶσϑαι τῶν σειρῶν ἀποτελευ- 
τήσεις τοιαύτας ἰδιότητας προστησαμένας, ὁποίας οἵ μῦϑοι 
τοῖς ϑεοῖς αὐτοῖς ἀἁπονέμουσιν, καὶ τοιούτων πραγμάτων 
ὑποστατικὰς καὶ συνεχτικάς, δι᾿ οἵων ἐκεῖνοι τὴν περὶ τῶν 

πρωτίστων ἀπόρρητον ϑεωρίαν κατέκρυψαν. τὰ γὰρ ἔσχατα 
τῶν δαιμονίων γενῶν καὶ περὶ τὴν ὕλην στρεφόμενα τῆς 

τε τῶν κατὰ φύσιν δυνάμεων παρατροπῆς καὶ τῆς αἰσχρό- 

τητος τῶν ἐνύλων καὶ τῆς εἰς τὴν κακίαν παραφορᾶς καὶ 

τῆς ἀτάχτου καὶ πλημμελοῦς προέστηκεν κινήσεως. δεῖ γὰρ 
εἶναι καὶ ταῦτα ἐν τῷ παντὶ καὶ συμπληροῦν τὴν ποικιλίαν 

τῆς ὅλης διακοσμήσεως. καὶ τῆς παρυποστάσεως Ϊ αὐτῶν ξ. 4δν. 
καὶ τῆς στάσεως καὶ τῆς διαμονῆς ἐν τοῖς ἀϊδίοις γένεσιν 

περιέχεσϑαι τὴν αἰτίαν. ἃ δὴ καὶ οἱ τῶν ἱερῶν ϑεσμῶν 

ἡγεμόνες κατανοήσαντες περιόδοις ὡρισμέναις ἔταξαν γέλωτά 

τε καὶ ϑρή ἐπιτελεῖσϑαι. τοῖς τοιούτοις γένεσιν ἀφοσιού- ρήνους ἐπιτελεῖσθαι, τοῖς ς 7 φ 

μενοι καὶ τῆς ὕλης περὶ τὸ ϑεῖον ἁγιστείας τὴν προσήκουσαν 

μοῖραν ἀποκληρώσαντες. ὥσπερ οὖν ἡ τῶν ἱερῶν τέχνη κατα- 

γείμασα δεόντως τὴν σύμπασαν ϑρῃσκαξίαν τοῖς ϑεοῖς καὶ τοῖς 
- - ν᾽ - [ν4 Ἁ 2 -Ὁἦ 2 7ὔ 

τῶν ϑεῶν ὀπαδοῖς,. ἵνα μηδὲν ἄμοιρον τῆς ἐπιβαλλούσης 

ϑεραπείας ἀπολείπηται τῶν ἀϊδίως ἑπομένων τοῖς ϑεοῖς, 

τοὺς μὲν ταῖς ἁγιωτάταις τελεταῖς καὶ τοῖς μυστικοῖς συμ- 

βόλοις προσάγεται, τῶν δὲ τοῖς φαινομένοις παϑήμασιν 
προκαλεῖται τὰς δόσεις διὰ δή τινος ἀρρήτου συμπαϑείας. 

οὕτως ἄρα καὶ οἵ τῶν τοιῶνδε μύϑων πατέρες εἰς πᾶσαν 
ὡς εἰπεῖν ἀποβλέψαντες τὴν τῶν ϑείων πρόοδον καὶ τοὺς 

μύϑους εἰς ὅλην ἀνάγειν σπεύδοντες τὴν ἀφ᾽ ἕκάστου προΐ- 

οὔσαν σειρὰν τὸ μὲν προβεβλημένον αὐτῶν καὶ εἰδωλικὸν 

ἀνάλογον ὑπεστήσαντο τοῖς ἐσχάτοις γένεσιν καὶ τῶν τελευ- 
ὔ ; } 2 7 ᾽ -ὦ Α Α 2 ταίων καὶ ἐνύλων προεστηκόσι παϑῶν, τὸ δὲ ἀἁποκεκρυμ- 

’» τ 27 -“ » - 2 ν ᾿ » 2} ’ μένον καὶ ἄγνωστον τοῖς πολλοῖς τῆς ἐν ἀβάτοις ἐξηρημένης 

17 ἁγιστίασ 1 προϊοῦσαν --- μὲν ἴτῃ. τη 81 ἐν ἀβά- 
τοισ ΘΧΡ. ταῦθ | ἐξηρημένησ 

10 
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20 
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τῶν ϑεῶν οὐσίας ἐκφαντιπὸν τοῖς φιλοϑεάμοσιν τῶν ὄντων 

παρέδοσαν. καὶ οὕτω δὴ τῶν μύϑων ἕκπαστος δαιμόνιος 

μέν ἐστιν κατὰ τὸ φαινόμενον, ϑεῖος δὲ κατὰ τὴν ἀπόρρη- 

τον ϑεωρίαν. 

δ Εἰ δὴ ταῦτα ὀρϑῶς εἴπομεν, οὔτε τοὺς Ὁμηρικοὺς μύ- 

ἔ4ττ. ϑους διὰ ταῦτα τῆς πρὸς τὰ πράγματα τὰ ὄντως ὄντα 
οἰκειότητος παραιρεῖσϑαι προσήκει, διότι μὴ πρὸς παιδείαν 
ἡμῖν συντελοῦσιν τῶν νέων (οὐ γὰρ παιδευτικὸν τῶν τοι- 

οὐτωῶν ἐστὶ μύϑων τὸ τέλος. οὐδὲ εἰς τοῦτο βλέποντες αὖ- 

10ὼ τοὺς οἱ μυϑοπλάσται παρέδοσαν), οὔτε τοὺς παρὰ τῷ Πλά- 
τῶνν γεγραμμένους εἰς τὴν αὐτὴν ἰδέαν ἀναπέμπσιειν τοῖς 
ἐνθεαστικωτέροις, ἀλλὰ χωρὶς ἑκατέρους ἀφορίέζειν" καὶ τοὺς 
μὲν φιλοσοφωτέρους τίέϑεσϑαι, τοὺς δὲ τοῖς ἱερατικοῖς ϑεσ- 
μοῖς προσήκοντας. καὶ τοὺς μὲν νέοις ἀκούειν πρέποντας, 

1 τοὺς δὲ τοῖς διὰ πάσης ὡς εἰπεῖν τῆς ἄλλης παιδείας ὀὁρ- 

ϑῶς ἠγμένοις καὶ εἰς τὴν τῶν τοιῶνδε μύϑων ἀκρόασιν 
ὥσπερ ὄργανόν τι μυστικὸν ἰδρῦσαν τὸν τῆς ψυχῆς νοῦν 

ἐφιεμένοις. ἀλλ᾽ ὃ μὲν Σωκράτης καὶ ταῦτα ἱκανῶς ἐν- 

δείκνυται τοῖς συνορᾶν δυναμένοις, καὶ ὅτε τῆς Ὁμήρου 

μυϑοποιΐας ὡς μήτε παιδευτωνῆς μήτε τοῖς τῶν νέων ἀπλά- 

στοις καὶ ἀβάτοις ἤϑεσιν συναρμοζομένης ἐπιλαμβάνεται, 
καὶ ὡς τὸ ἀπόρρητον αὐτῆς καὶ κρύφιον ἀγαϑὸν μυστικῆς 
τινος δεῖται καὶ ἐνθεαστιπῆς νοήσεως. οἵ δὲ πολλοὶ τῶν 

841 Σωκρατικχῶν λόγων οὐκ ἐπῃσθημένοι πόρρω ποι τῆς τοῦ 
9 φιλοσόφου διανοίας ἀποπεπτωκότες διαβάλλουσιν ἅπαν τὸ 

2 [πο 

τοιοῦτον τῶν μύϑων εἰδος. 

Τί δὴ οὖν φησιν ὁ Σωκράτης περὶ αὐτῶν. ἄξιον ἀκούειν, 
᾿ 2..ἃ »» 9 ,ὔ Χ 7 “ καὶ δι΄ ἣν αἰτίαν ἁποσκευάξεται τὴν τοιάνδε μυϑολογίαν. 

ὁ γὰρ νέος οὐχ οἷός τε κρίνειν ὅτι τε ὑπόνοια καὶ ὃ 
3 3 -“- “"» 8ο μή. ἀλλ᾽ ὅσ᾽ ἂν τηλικοῦτος ὧν λάβῃ ἐν ταῖς δόξαις, 

7 παραιρεῖσϑαι ἴτη. 323 [1 τοῖς] οἷὟὐ [1Τ τι] τινὰ 
80 ὅσ᾽ 6χ ὅσ το] ἃ Ῥ]. 
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δυσέκνιπτά τε καὶ ἀμετάστατα | φιλεῖ γίνεσθαι, τ 4τν. 

ὧν δὴ ἴσως ἕνεκα περὶ παντὸς ποιητέον ἃ πρῶτα 

ἀκούουσιν, ὅτι κάλλιστα μεμυϑολογημένα πρὸς ἄρε- 
ς 

τὴν ἀκούειν [ΠΠ Ρ. 8784]. εἰκότως ἄρα τοὺς Ὁμηρικοὺς 

μύϑους οὐκ εὖ μεμιμῆσϑαι λέγομεν τὸ ϑεῖον᾽ οὐ γὰρ πρὸς 

ἀρετὴν καὶ παιδείαν οὐδὲ τὴν ὀρϑὴν τῶν νέων ἀγωγὴν 
συντελοῦσιν τοῖς νομοϑέταις, ἀλλὰ ταύτῃ μὲν οὐδὲν ἐοικότες 

“»Ἢ 5 2 -“ .-“ -“ φαίνονται τοῖς οὖσιν, οὐδ΄ ἂν πρέποιεν τοῖς τῆς πολιτικῆς 
ἐπιστήμης προϊσταμένοις, τρόπον δὲ ἄλλον συναρμόξονται 

τοῖς ϑεοῖς καὶ ἀνάγουσιν εἰς τὴν ἐκείνων ϑεωρίαν τοὺς εὖ 
’ ᾿ - 

πεφυκότας" καὶ τὸ ἀγαϑὸν αὐτῶν ἐστιν οὐ παιδευτικὸν ἀλλὰ 

μυστικόν, οὐδὲ νεαροπρεποῦς ἕξεως ἀλλὰ πρεσβυτικῆς στοχα- 
7 -" ἤ ᾿ »" ς ᾽ ’ Ω 

ζόμενον. δηλοῖ δέ που καὶ τοῦτο ὁ «Σωκράτης λέγων, ὅτι 
᾽ Ὑ- “ 

δι ἀπορρήτων ἀκούειν ὡς ὀλιγίστους πρέπει τῶν 

τοιούτων μύϑων, ϑυσαμένους οὐ χοῖρον ἀλλά τι μέγα 

καὶ ἄπορον ϑῦμα [ρ. 8185]. πολλοῦ ἄρα δεῖ κατὰ τὴν 
“Ὁ 4 9 7 Α 7 “-“ “ἢ “". πολλῶν δόξαν ἀτιμάζειν τὸν τρόπον τοῦτον τῆς μυϑοποιΐας, 

(ὅτε ταῖς τε ἁγιωτάταις τῶν τελετῶν καὶ τοῖς τελειοτάτοις 

τῶν μυστηρίων σύστοιχον αὐτῆς ἀποφαίνεται τὴν ἀκρόασιν 
ὑπάρχειν. τὸ γὰρ μετὰ ϑυσιῶν καὶ τούτων τῶν μεγίστων 

, ΪᾺ νὴ 2 , -“ Α , ᾽ καὶ τελεωτάτων ἐν ἀπορρήτῳ χρῆναι τοὺς τοιούτους μύϑους 
2 [4 λ! »- 

ἐκφαίνεσϑαι μυσταγωγίαν καὶ τελετὴν ἀναγωγὸν τῶν ἁκου- 
, 5 -ς 2 ,-» ᾿ Ω’ 5 ς᾽» ὄντων εἶναι δηλοῖ τὴν ἐν αὐτοῖς ϑεωρίαν. ὅστις οὖν ἡμῶν 
τὸ παιδαριῶδες τῆς ψυχῆς καὶ νεαροπρεπὲς ἀπεσκευάσατο 

καὶ τὰς τῆς φαντασίας ἀορίστους ὁρμὰς κατεστήσατο καὶ 

νοῦν ἡγεμόνα προὐστήϊσατο τῆς ἕξαυτοῦ ἕξωῆς, οὗτος {1 48:. 
2 ᾽ ν} ῇ) “- 3 -» » , ν ἐγκαιρότατα ἂν μετέχοι τῶν ἐν τοῖς τοιοῖσδε μύϑοις ἀπο- 

’ 7 ’ὔ Α 5», Α - -᾿ 9 » κεκρυμμένων ϑεαμάτων. παιδείας δὲ αὖ ἔτι καὶ τῆς τῶν ἡϑῶν 

συμμετρίας προσδεόμενος οὐκ ἂν ἀσφαλῶς ἅπτοιτο τῆς τού- 

τῶν ϑεωρίας. οὐ γὰρ δεῖ τι τοῖς τῶν ϑεῶν μυστικοῖς νοῆς- 

1 γίγνεσϑαι Ῥ]. ὅ μεμιμεῖσϑ'χι (ει ΟΣ ) 17 τὸν 58. τι 
18 λεπτοτάτοισ 217 μετέχει, ΟΟΥ̓Υ. Ὁ 

10 

“2ῦ 
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μασιν κάτωϑεν ἀπὸ τῆς ὕλης προσφέρειν, οὐδὲ κατατεινό- 
μενον ὑπὸ τῶν φανταστικῶν κινήσεων ἐπιπηδᾶν ταῖς τῷ 

νῷ καταφανέσιν ἐπιβολαῖς, οὐδὲ συγχεῖν ἀλλήλοις τά τε τῆς 
ἀλογίας παϑήματα καὶ τὰ τῆς ϑεωρητικῆς ἐνεργείας ἐξαίρετα 

ζι ἀγαθά, ἀλλὰ τῷ τε “Σωκράτει πειθομένους καὶ τῇ τάξει τῆς 

ἐπὶ τὸ ϑεῖον ἀναγωγῆς ς. χωρὶς μὲν τῆς ὀρϑῆς ἄπτεσϑαι τῶν 

ἠϑῶν παιδείας. χωρὶς δὲ τῆς νοερᾶς τῶν ὄντων περιωπῆς 

ἀντιλαμβάνεσθαι, καὶ ζῆν ἑκατέρᾳ πρεπόντως; ἀρχομένους 

μὲν ἀπὸ τῆς καταδεεστέρας καὶ πολιτικωτέρας ἀγωγῆς; τελευ- 

10 τῶντας δὲ εἰς αὐτὴν τὴν πρὸς τὸ ϑεῖον μυστικὴν ἕνωσιν. 
Ταῦτα μὲν οὖν ἄλλος ἂν εἴη τρόπος λόγων᾽ ὅτι δὲ καὶ τῷ 

Σωκράτει δέδοκται καὶ τὸ τῶν μύϑων εἶδος εἶναι διττόν. 
2 -- 9 ἤ ῳ ’ “ » ἷν Α ; 2 ἐκ τῶν εἰρημένων ὑπέμνησται,. λέγω δὲ ὡς τὸ μὲν ἔστι 

παιδευτικόν, τὸ δὲ τελεστικόν, καὶ τὸ μὲν πρὸς τὴν ἠϑικὴν 
»} ν᾽ 7 Α Α Ἁ Α 4 “ ᾿ 18 ἀρετὴν παρασκευάζον, τὸ δὲ τὴν πρὸς τὸ θεῖον συναφὴν 

παρεχόμενον, καὶ τὸ μὲν τοὺς πολλοὺς ἡμῶν ὠφελεῖν δυνά- 
Α Α 2 ’ ᾿ }} Α Α " 

μενον. τὸ δὲ ἐλαχίστοις συναρμοζόμενον, καὶ τὸ μὲν κοινὸν 

καὶ γνώριμον τοῖς ἀνθρώποις. τὸ δὲ ἀπόρρητον καὶ ἀσύμ- 
“- Ὶ ; 9 αὖ “- ’; 4, 

19 μέτρον τοῖς μὴ τελέως ἐνιδρῦσϑαι τῷ ϑείῳ σπουδάζουσιν, 
»" Α Ἁ -»ὝἪ -" ὔ φ Ἁ ἔιάδν. χαὶ τὸ μὲν ταῖς τῶν νέων ἕξεσιν σύστοιχον, τὸ δὲ μετὰ 

ϑυσιῶν καὶ μυστινῆς παραδόσεως μόλις ἐκφαινόμενον. εἰ 

τοίνυν ταῦτα καὶ ὃ Σωκράτης ἡμᾶς ἀναδιδάσκει. πῶς οὐχὶ 

συμφωνεῖν μὲν αὐτὸν πρὸς τὸν Ὅμηρον φήσομεν περὶ ὧν 
- φ-« 7 - ΠΩ “Ὁ 3 2 "Ὁ 

μυϑικῶς διεξέρχεται, τοσοῦτον δὲ ἄρα τῆς παρ΄ αὐτῷ μυϑο- 

9565 ποιΐας ἀποσκευάζξεσθϑαι καὶ διξλέγχειν, ὅσον πρὸς τὴν παρ- 
οὔσαν τῶν λόγων ὑπόϑεσιν καὶ τὴν τῆς παιδείας τῶν νέων 

ὑφήγησιν ἀνάρμοστον αὐτῆς καταφαίνεται; ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν 

μιμρὸν ὥστερον᾽ εἰ δὲ δεῖ τῶν μυϑικῶν πλασμάτων ἄλλως 
μὲν τοὺς νομοϑέτας ἐφάπτεσθαι καὶ τὰς ἀτελεστέρας ἕξεις 

80 ϑεραπεύειν ἐπιχειροῦντας. ἄλλως δὲ τοὺς ἐνθεαστικαῖς ἐπι- 

2 τῶ ὅ τῇ | τῆσ ἐπὶ -- 6 μὲν 1τὴ. τα 11 ἐλαχίστοισ 
τὰ 1] (πρὸς) ἐλάχιστον τα 29 τὰς] ΠΘΙΏΡ6 τοὺς 0 χζ Ρ 

Ῥκοσμῦβ, θα. Κ ͵ ΤΟΊ]. [2 
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βολαῖς τὴν ἄρρητον τῶν ϑεῶν οὐσίαν τοῖς ἕπεσϑαι πρὸς τὸ 
ἄναντες τῆς ϑεωρίας δυναμένοις ἐνδεικνυμένους. οὔτε τὰς 

Ἡφαίστου. δίψεις ἀπορήσομεν ἀνάγειν εἰς τὴν περὶ ϑεῶν 

ἀνέλεγκτον ἐπιστήμην οὔτε τοὺς Κρονίους δεσμοὺς οὔτε τὰς 

Οὐρανοῦ τομάς. ἃ δὴ ταῖς τῶν νέων ἀκοαῖς ἀσύμμετρά 
φησιν ὃ ΖΣωχράτης ὑπάρχειν καὶ οὐδαμῶς συναρμόξεσϑαι 

ταῖς ἕξεσιν τῶν παιδείας μόνης δεομένων᾽ ὕλως γὰρ ἐν 

ἀλλοτρίαις ὑποδοχαῖς ἣ μυστικὴ τῶν ϑείων γνῶσις οὐκ ἄν 
ποτε ἐγγένοιτο. τούτοις δὴ οὖν τοῖς τῶν τοιῶνδε ϑεαμάτων 

ἐπηβόλοις λέγοντες, ὡς ἄρα ἡ μὲν Ἡφαίστου ῥῖψις τὴν 

ἄνωθεν ἄχρι τῶν τελευταίων ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς δημιουργη- 

μάτων τοῦ ϑείου πρόοδον ἐνδείκνυται. κινουμένην καὶ 

τελειουμένην καὶ ποδηγετουμένην ὑπὸ τοῦ πάντων δημι- 

ουργοῦ καὶ πατρός, οἵ δὲ Κρό᾽νιοι δεσμοὶ τὴν ἕνωσιν τῆς 1. 49τ. 
[μὲ ’ Α Ἁ Ἁ - ᾽ , 

ὕλης δημιουργίας πρὸς τὴν νοερὰν τοῦ Κρόνου καὶ πατρι- 

γὴν ὑπεροχὴν δηλοῦσιν, αἱ δὲ τοῦ Οὐρανοῦ τομαὶ τὴν διά- 
κρισιν τῆς Τιτανιπῆς σειρᾶς ἀπὸ τῆς συνεκτικῆς διακοσμή- 

σεως αἰνίσσονται. τάχα ἂν γνώριμα λέγοιμεν καὶ τὸ τῶν 
7 Α ἵ Ὁ 2 χ Ά -- ᾽ μύϑων τραγικὸν καὶ πλασματῶδες εἰς τὴν νοερὰν τῶν ϑείων 

-» ᾿ ) “» γενῶν ἀναπέμποιμεν ϑεωρίαν. πάντα γὰρ τὰ παρ΄ ἡμῖν 
κατὰ τὸ χεῖρον ἐμφανταζόμενα καὶ τῆς καταδεεστέρας ὄντα 

συστοιχίας ἐπ᾽ ἐκείνων οἵ μῦϑοι κατ᾽ αὐτὴν τὴν κρείττονα 
τ' 2 φύσιν καὶ δύναμιν παραλαμβάνουσιν. οἷον ὃ δεσμὸς πὰρ 

ἡμῖν μὲν κώλυσίς ἐστι καὶ ἐπίσχεσις τῆς ἐνεργείας, ἐκεῖ δὲ 
Ἁ χ Χ 5 » ΟἹ 2 , ξζ δα συναφὴ πρὸς τὰ αἴτια καὶ ἕνωσις ἄρρητος. καὶ ἢ ῥῖψις 

΄΄ 3 - 

ἐνταῦϑα μὲν κίνησίς ἔστι βίαιος ὑπ΄ ἄλλου. παρὰ δὲ τοῖς 

ϑεοῖς τὴν γόνιμον ἐνδείμνυται πρόοδον καὶ τὴν ἄφετον ἐπὶ 
πάντα παρουσίαν καὶ εὔλυτον, οὐκ ἀφισταμένην τῆς οἰκείας 
2 - 2 5.2. ,2 Δ,,,7 ᾿ ’ 2 ’ὔ ιν 
ἀρχῆς, ἀλλ᾽ ἀπ΄ ἐκείνης διὰ πάντων ἐν τάξει προϊοῦσαν. 

καὶ αἵ τομαὶ τοῖς μὲν μεριστοῖς πράγμασιν καὶ ἐνύλοις 

9 τοῖσδ τοῦ 16 οἵ 8600], 9]. Υ ὅ 21 πρόδον | ἄφϑα- 
στον τοὖ, ΟΟΥΥ. τῇ 

μι 0 

1 
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52). 2 “ - , 9 ι » » 
ἐλάττωσιν ἐμποιοῦσιν τῆς δυνάμεως, ἐν δὲ ταῖς πρωτουργοῖς 
αἰτίαις πρόοδον τῶν δευτέρων εἰς ὑφειμένην τάξιν ἀπὸ τῶν 
σφετέρων αἰτίων αἰνίσσονται, τῶν πρώτων ἀνελαττώτων ἔν 

.ῳ 2 ῳῷ 

ξαυτοῖς ἴδρυμένων. καὶ μήτε κινουμένων ἀφ᾽ ἕξαυτῶν διὰ 
ἣ ΄ , , 2 ἢ ᾿ Α , 

τὴν τούτων πρόοδον μήτε ἐλασσουμένων διὰ τὸν τούτων 
872 χωρισμὸν μήτε διαιρουμένων διὰ τὴν ἐν τοῖς καταδεεστέ- 

ροις διάκρισιν. ἀλλὰ ταῦτα καὶ ὁ Σωκράτης φησὶν νέοις μὲν 

ξ.49ν. ἀνεπιτήδεια ἀκούειν, τοῖς δὲ ἐν ἀπορρήτῳ τὴν περὶ ϑεῶν 

10 

1 Φι 

20 

ἀλήϑειαν συναιρεῖν ἀπὸ τῶν μυϑικῶν συμβόλων δυναμένοις 

ἕξητεῖν τε καὶ ϑεάσασϑαι προσήκει" καὶ οὐ διὰ τοῦτο παν- 

τελῶς ἐκβλητέα, διότι πρὸς τὰς τῶν νέων ἕξεις ἐστὶν ἀνάρ- 

μοστα. πέπονθεν γὰρ τοῦτο καὶ ταῦτα τὰ μυϑικὰ πλά- 
ὅματα, ὕπερ ὃ Πλάτων πού φησι τὰ ϑεῖα καὶ παναγέστατα 
τῶν δογμάτων πεπονϑέναι. καὶ γὰρ ταῦτα τοῖς μὲν πολλοῖς 
ἐστι καταγέλαστα, τοῖς δὲ εἰς νοῦν ἀνεγειρομένοις ὀλίγοις δή 

τισιν ἐκφαίνει τὴν ἑαυτῶν πρὸς τὰ πράγματα συμπάϑειαν. 

καὶ τὴν ἐξ αὐτῶν τῶν ἱερατικῶν ἔργων παρέχεται πίστιν 
-Ὃ Α Α - -““ ’ . ι Α Ω Α 

τῆς πρὸς τὰ ϑεῖα συμφυοῦς δυνάμεως" καὶ γὰρ οἱ ϑεοὶ 

τῶν τοιῶνδε συμβόλων ἀκούοντες χαίρουσιν καὶ τοῖς κα- 

λοῦσιν ἑτοίμως πείϑονται καὶ τὴν ξαυτῶν ἰδιότητα προ- 
“ λ ΄ὔ ς 2 7 2 - ι ᾽ὔ [ 

φαίνουσιν διὰ τούτων ὡς οἰκείων αὐτοῖς καὶ μάλιστα γνωρί- 

μῶν συνθημάτων" καὶ τὰ μυστήρια καὶ αἵ τελεταὶ καὶ τὸ 

δραστήριον ἔν τούτοις ἔχουσιν καὶ ὁλόκληρα καὶ ἀτρεμῆ καὶ 

ἁπλᾶ ϑεάματα διὰ τούτων προξενοῦσιν τοῖς μύσταις καϑο- 

85 ρᾶν, ὧν ὃ νέος τὴν ἡλικίαν καὶ πολὺ μᾶλλον ὁ τὸ ἦϑος 

80 

»“Ὕ 27 ’ 9 Χ [4 ’ ς ν τοιοῦτος ἄδεμτός ἐστιν. μὴ τοίνυν λέγωμεν ὡς οὐ παιδευ- 
τικοὶ πρὸς ἀρετήν εἰσιν οἱ τοιοίδε μῦϑοι τῶν παρ᾽ “Ἕλλησιν 

΄ 5,,χΧΔ) κζ ὃ - ν -" -» , 
ϑεολόγων,. ἀλλ ὡς οὔχι τοῖς ἱερατικοῖς ϑεσμοῖς συμφωνο- 

Α «΄ῳ ΄"ὋὉ τατοι δειπνύωμεν, μηδὲ ὡς ἀνομοίως μιμοῦνται τὰ ϑεῖα διὰ. 
-Ὕ 2 τῶν ἀπεμφαινόντων συμβόλων, ἀλλ ὡς οὐχὶ συμπάϑειαν 

10 ϑεάδαάασϑαι ΘΧχρ. ὰῦ 18 οἵ τρ. 4δ28 11 ἐξ | αὐτῶν 
(ξ ροϑβὺ 185.) τα ΐ, ἐπ 55. τοῦ (ἀμᾶδ ἐπ΄ αὐτῶν Ὁ0Ὸ 20 προφωνοῦσιν 

22 Ἃ6]. καὶ δηΐθ τὸ (ἄθια δά.) 28 οὗ ΡῚ Ῥμβθαάυ. 206 
65 
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ἡμῖν ἄρρητον προπαρασκευάζουσιν εἰς τὴν μετουσίαν τῷν 
ϑεῶν. οἱ μὲν γὰρ εἰς τὴν τῶν | νέων παιδείαν συντείνον- ξ. δον. 
τες ἔστωσαν πολὺ μὲν τὸ εἰκὸς ἔχοντες. πολλὴν δὲ τὴν ἐν 

τοῖς φαινομένοις τύποις τῆς μυϑοποιΐας εὐπρέπειαν, πάντῃ 
2 

δὲ τῶν ἐναντίων ὀνομάτων καϑαρεύοντες καὶ δὲ ὁμοιότητος 

τῶν συμβόλων πρὸς τὰ ϑεῖα συνάπτοντες. οἱ δὲ ἐνθεαστι- 
ζ, 3 

κωτέρας στοχαζόμενον ἕξεως καὶ δι΄ ἀναλογίας μόνης τὰ 
ἔσχατα τοῖς πρωτίστοις συναρμόξοντες καὶ τῆς ἐν τῷ παντὶ 

συμπαϑείας τῶν ἀποτελεσμάτων πρὸς τὰ γεννητικὰ αὐτῶν 

αἴτια ποιούμενον τὸν σύμπαντα λόγον εἰκότως δήπου 
τῶν πολλῶν ἡμῶν ὑπεριδόντες χρῶνται παντοίως τοῖς ὀνό- 

μασιν εἰς τὴν τῶν ϑείων πραγμάτων ἔνδειξιν. ἐπεὶ καὶ 
τὴν ἁρμονίαν ἄλλην μὲν εἶναι τὴν μιμητικήν φαμὲν καὶ 

διὰ τῶν πρὸς ἀρετὴν ἐγειρόντων μελῶν τὰς τῶν νέων ψυχὰς 
7 2 " Ἁ 2 ῖ Ἁ ω-᾿ 

ϑεραπεύουσαν, ἄλλην δὲ τὴν ἕνϑεον καὶ πινητικὴν τῶν 

ἀκουόντων καὶ τῆς ϑείας μανίας ποιητικήν. ἣν δὴ κρείτ- 
, ᾿ , . ι ᾿ ᾿ ΝΕ 

τονα σωφροσύνης ἑπονομάξομεν᾽ καὶ τὴν μὲν συμπληροῦν 

τὴν ὕλην παιδείαν ὑπειλήφαμεν, τὴν δὲ ὡς ἀνάρμοστον πρὸς 

τὴν πολιτικὴν διακόσμησιν ἀποσχευαξζόμεϑα. ἢ οὐ διὰ τοῦτο 
Α Ἁ ’ ς ,ὔ ς ’ὔ ς ν᾿ Ἁ καὶ τὴν Φρύγιον ἁρμονίαν ὁ Σωκράτης ὡς ἐκστατικὴν 

τῶν ψυχῶν ἐκβάλλειν τῶν πρὸς παιδείαν συντελούντων τῆς 
μουσικῆς τρόπων ἠξίωσεν [18οη. ρ. 1884]; ὥσπερ οὖν ἡ 

ἁρμονία διττή, καὶ ἡ μὲν οἰκεία τοῖς παιδευτικοῖς, ἡ δὲ 

ἀλλότριος. οὕτως ἄρα καὶ ἡ μυϑολογία διήρηται πρός τε 
9 ἶ “ 9 Ν 9 ν᾿ Α 7) ἸΦΉ ὴ Ἅ - Α ᾿ ῳ ῖ τὴν τῶν νέων ὀρϑὴν ἀγωγὴν καὶ πρὸς τὴν ἱερατιμὴν καὶ 

συμβολικὴν τοῦ ϑείου πρόκλησιν. καὶ ἢ μὲν δι᾿ εἰκόνων τ. ὅν. 

μέϑοδος τοῖς γνησίως φιλοσοφοῦσιν προσήκει. ἡ δὲ δι᾽ 
ἀπορρήτων συνθημάτων τῆς ϑείας οὐσίας ἔνδειξις τοῖς τῆς 

μυστιπωτέρας ἡγεμόσιν τελεσιουργίας, ἀφ᾽ ἧς δὴ καὶ αὐτὸς 
ὁ Πλάτων πολλὰ τῶν οἰκείων δογμάτων ἀξιοῖ πιστότερα καὶ 

τ 

1 προπαρασκευάξουσιν) πρὸ ΟΧ τὸ τῶῦ 11 δὴ παντοίοις 
20 οὗ 61,24 δ80 ἀξιρπιστότερα 

2ὅ 

90 
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ἐναργέστερα δεικνύναι. δηλοῖ δὲ ἐν Φαίδωνι [ρ. 62", 
695. 1083] τό τε ἐν ἀπορρήτοις λεγόμενον, ὡς ἔν τινι 

-- 2 δ. - - ’ ’ Ἁ 
φρουρᾷ ἐσμὲν οὗ ἄνϑρωποι. σιγῇ τῇ πρεπούσῃ σέβων, καὶ 

τὰς τελετὰς μαρτυρόμενος τῶν διαφόρων λήξεων τῆς ψυχῆς 
ἣ } 2 ’ 5» »Δ“ » ΄ κ 

κεκαϑαρμένης τε καὶ ἁκαϑάρτου εἰς Αιδου ἀπιούσης, καὶ 

τάς τε σχίσεις αὖ καὶ τὰς τριόδους ἀπὸ τῶν ὁσίων καὶ τῶν 
δι 

πατρίων ϑεσμῶν τεκμαιρόμενος, ἃ δὴ τῆς συμβολικῆς ὅπαντα 
’ 2., ’ ᾿ »" ᾿ 5 » 

ϑεωρίας ἐστὶ μεστά. καὶ τῶν παρὰ τοῖς ποιηταῖς ϑουλου- 

μένων ἀνόδων τε καὶ καϑόδων. τῶν τε ΖΔιονυσιακῶν συν- 
10 ϑημάτων καὶ τῶν Τιτανικῶν ἁμαρτημάτων λεγομένων. καὶ 

΄ἕὭ , τῳ ΄Ὡ 

τῶν ἐν “Αιδου τριόδων καὶ τῆς πλάνης καὶ τῶν τοιούτων 
3 3 - 

ἁπάντων. ὥστ᾽ οὐδ ἂν αὐτὸς παντελῶς ἀτιμάσειεν τὴν 
ἊΝ 2 ἣ “Ὁ 

τοιαύτην μυϑοποιΐαν. ἀλλ ὡς πρὸς τὴν παιδευτικὴν τῶν 
, ; ῃ , Ἂν ς-, » . νιν “" 

νέων προαίρεσιν ἀλλοτρίαν αὐτὴν ὑπείληφεν" καὶ διὰ ταῦτα 

15 τοὺς τῆς ϑεολογίας τύπους συμμέτρους τοῖς τῶν παιδευτι- 

κῶν ἤϑεσιν παραδίδωσιν. δοκεῖ δέ μοι καὶ τὸ τῶν ποιη- 

τιμῶν πλασμάτων τραγικὸν καὶ τὸ τερατῶδες καὶ τὸ παρὰ 

φύσιν κινεῖν τοὺς ἀκούοντας παντοδαπῶς εἰς τὴν τῆς ἀλη- 
" , . 5 Α ι ἝΝ -" ζην 

19 ϑείας ζήτησιν καὶ εἶναι σύρὸς τὴν ἀπόρρητον γνῶσιν ὁλκὸν 
κ Ἁ 9 ’ ν -Ὁ- ᾿ Ἁ ’ 7 6 δ1τ. καὶ μὴ ἐπιτρέπειν ἡμῖν διὰ τὴν φαινομένην πιϑανότητα 

“ 5.ϑ ΚΑ -»- 3 -“΄7ὔ » 9 2 , 

μένειν ἐπὶ τῶν προβεβλημένων ἐννοιῶν, ἀλλ᾽ ἀναγκάζειν 
9 Α ν Α “ὋΟὦἷὌ 7 ’ὔ Α Α ’; ν, εἰς τὸ ἐντὸς τῶν μύϑων διαβάλλειν καὶ τὸν κεχρυμμένον ἕν 

ἀφανεῖ τῶν μυϑοπλαστῶν περιεργάξεσϑαι νοῦν, καὶ θεωρεῖν 
ς ’ὔ’; Ἁ ’ὔ ζς ’ἤὕ Ἁ 7 2 -Ὁ ᾽ 2 

ὁποίας μὲν φύσεις. ἡλίκας δὲ δυνάμεις ἐκεῖνοι λαβόντες εἰς 
-Ὁ - "Ὁ “-ὖ΄Όὗ: "5 

οὅ τὴν αὐτῶν διάνοιαν τοῖσδε τοῖς συμβόλοις αὐτὰς τοῖς μεϑ' 

ἑαυτοὺς ἐσήμηναν. ὅτε τοίνυν ἀνεγείρουσιν μὲν οἵ τοιοίδε 

μῦϑοι τοὺς εὐφυεστέρους πρὸς τὴν ἔφεσιν τῆς ἐν αὐτοῖς 

ῶ τόϊτόν 8 τῆι 55.τ53 6 σχίσεις ΤιΙΟΌΘοΚΚ ΑΡΊ. 1848 6 ]α..1085] 
τ 

σχέσεισ (Ε 6Χ 1) [ πριόδους (π᾿ οὖ νἱᾶ. 6Χ τ, τ 55. 10.29}] περιό- 
δους Ρ]. τριόδους οἰίδτῃ ΟἸγιηρ!ίοᾶ. 158 ', Ρ]. αοτρ'. 8243 [ ὁσίων 
Ρ].] οὐσιῶν (ϑυσιῶν ἸιοῦΘοῖΚ οὐ 1 Ρ]αῦ. Εἰ εὐ 51οΟὈ.) 9 πα- 
ϑημάτων ΟΟὨ]. ΑΌΘ6] δὰ ΟΥΡΆ. ἔν. 221 21 μένειν] μ οὖν 
ῬΥΙΒ 1γν τῇ 26 ἑαυτοῖσ 
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ἀποκρύφου ϑεωρίας καὶ διὰ τὴν φαινομένην τερατολογίαν 
τῆς ἐν τοῖς ἀδύτοις ἴδρυμένης ἀληϑείας ἀνακινοῦσιν τὴν 

ξήτησιν, τοῖς δὲ βεβήλοις ὧν μὴ ϑέμις αὐτοῖς (οὐ» συγ- 

χωροῦσιν ἐφάπτεσθαι, πῶς οὐ διαφερόντως ἂν προσήκοιεν 
τοῖς ϑεοῖς αὐτοῖς, ὧν εἶσιν ἐξηγηταὶ τῆς ὑποστάσεως; καὶ ὅ 

γὰρ τῶν ϑεῶν πολλὰ προβέβληται γένη. τὰ μὲν τῆς δαι- 
μονίας τάξεως, τὰ δὲ τῆς ἀγγελικῆς, καταπλήττοντα τοὺς 

εἰς τὴν μετουσίαν αὐτῶν ἐγειρομένους καὶ γυμναζομένους 
πρὸς τὴν τοῦ φωτὸς καταδοχὴν καὶ εἰς ὕψος ἐπαίροντα 
πρὸς τὴν ἕνωσιν τῶν ϑεῶν. μάλιστα δ᾽ ἄν τις κατίδοι τὴν 
τῶν μύϑων τούτων πρὸς τὸ τῶν δαιμόνων φῦλον συγγένειαν 
καὶ διὰ τῆς ἐκείνων ἐνεργείας συμβολικῶς τὰ πολλὰ δηλού- 

σης, οἷον εἴ τινες ἡμῶν ὕπαρ ἐγένοντο δαίμοσιν προστυχεῖς 

ἢ καὶ ὄναρ τῆς παρ᾽ αὐτῶν ἀπολελαύκασιν ἐπιπνοίας πολλὰ 

τῶν γενομένων ἢ καὶ ἐσομένων ἐκφαινούσης. ἐν πάσαις τῦ 

γὰρ ταῖς τοιαύταις φαντασίαις κατὰ τοὺς μυϑοπλάστας ἄλλα 818 

ἐξ ἄλλων ἐνδείκνυται, καὶ οὐ τὰ μὲν , εἰκόνες, τὰ δὲ παρα- ἐ.ὅ1ν. 
δείγματα, ὅσα διὰ τούτων σημαίνουσιν, ἀλλὰ τὰ μὲν σύμ- 

βολα, τὰ δὲ ἐξ ἀναλογίας ἔχει τὴν πρὸς ταῦτα συμπάϑειαν. 

εἰ τοίνυν δαιμόνιος ὁ τρόπος ἐστὶ τῆς τοιαύτης μυϑοποιΐας, 

πῶς οὐ πάντῃ φήσομεν αὐτὸν ἐξῃρῆσϑαι τῆς ἄλλης ἁπάσης 

τῶν μύϑων ποικιλίας, τῆς τε εἰς τὴν φύσιν βλεπούσης καὶ 

τὰς φυσικὰς δυνάμεις ἀφερμηνευούσης, καὶ τῆς τὰ ἤϑη τῶν 
ψυχῶν παιδεύειν προστησαμένης; 

μὰ 0 

ΕΘ φ 

ἃ ἀδυτάτοισ [ἱδρυμένωσ, οοτΥ. Ὁ 4 οὐ] οὖν 7 κατα- 
σπλήττονζασ, ΟΟΥΥ. Ὁ 17 τούτου 19 τοιαύτησ ἴτα. τὰ 



ἘΠ ΤῊΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ δι 

Τίνες οἱ παρὰ τοῖς ϑεολόγοις ϑεομαχέας 
διάφοροι τρόποι τὴν ἐν αὐτῇ ἀπόρρητον ἀλήϑειαν εἰς 

φῶς ἄγοντες. 
5 -»- - 3 

Περὶ μὲν οὖν τῆς τῶν μύϑων ἰδέας, καϑ' ἣν οἵ τὲ 
ἄλλοι πονηταὶ καὶ Ὅμηρος τὰς περὶ ϑεῶν μυστικὰς ἐννοίας 

ἀφανεῖς τοῖς πολλοῖς κατεστήσαντο, τοσαῦτα προειρήσϑο. 
[κὰ » 5 -» “ 7 , ᾿ ΄7 ἕπεται δὲ οἶμαι τοῖς τοῦ Σωκράτους λόγοις τὴν προσήκουσαν 
ἀποδοῦναι τῶν καϑ' ἕχαστα πλασμάτων διάρϑρωσιν καὶ 
ϑεωρῆσαι, κατὰ ποίας ἄρα τῆς ψυχῆς ἐπιβολὰς ἢ μαχομένους 

10 τοὺς ϑεοὺς ἢ καὶ ἄλλο τι ποιοῦντας ἢ πάσχοντας Ὅμηρος 
ὔ Α -“ δ -“Σ ᾽ ι »-»-“Σ’ ᾿] 2 

παραδίδωσι διὰ τῆς ἑαυτοῦ ποιήσεως. καὶ πρῶτον εἰ βού- 

λεσϑὲ τὴν λεγομένην ταύτην ϑεομαχίαν. ἣν Ὅμηρος μὲν 

ἐποίησεν, ὃ δὲ Σωκράτης ὡς τοῖς παιδευομένοις ἀκούειν 

οὐδαμῇ πρέπουσαν ἐπιστάσεων ἠξίωσεν, ἐφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν 
4 ΟἿ } Ἁ 27 ᾽; 2 , 2 -“ . -»"»ἢ 

κατανοησῶμεν. ὧτν μὲν γὰρ Οὔτε στάσις ἑἕστύν ἕν τοῖς ϑεοῖς 
2 

οὔτε διαφορὰ καὶ μερισμὸς ϑνητοειδής,. ἀλλ΄ εἰρήνη καὶ 
ἀπήμων βίος, δηλοῖ που καὶ αὐτὸς ὁ ποιητὴς περὶ τοῦ 
Ὀλύμπου λέγων, ὡς ὑπέστρωταν μὲν τοῖς ϑεοῖς, οἱ δὲ 

ε ὕ5τ. εὐφροσύνην ἔχουσι πᾶσαν καὶ ϑέας ἀμηχάνους τὸ κάλλος" 
-μ ᾿»» ᾿ , νι , 

80 τῷ ἔνι τέρπονται μάκαρες ϑεοί ἡματὰ πάντα 

[ξ 46]. 
τίς οὖν διάστασίς ποτε παρεισδύεσϑαν δύναται καὶ πόλεμος 
εἰς τοὺς αἰώνιον λαχόντας τὴν εὐφροσύνην καὶ τὸ ἵλεων 

2, αὖ , ᾿ 2. 9 ἘΠ : - 
ἀεὶ προβεβλημένους καὶ χαίροντας ἐφ οἷς ἔχουσιν ἀγαϑοῖς: 

45 εἰ δὲ δεῖ τῆς τε προνοίας τῶν ϑεῶν καὶ τῆς τῶν προνοου- 

μένων φύσεως ᾿προβάλλεσϑαι] στοχάξεσϑαι τοὺς περὶ αὐτῶν 
λόγους, οὑτωσί πῶς οἶμαι τὴν μυϑιμὴν αὐτῶν πρὸς ἀλλή- 
λους ἐναντίωσιν ἀφερμηνεύσομεν. 

Καϑ᾽ ἕνα μὲν δὴ τρόπον αἵ τῶν ὄντων ἁπάντων διῃρη- 
2 

80 μέναν πρόοδοι καὶ αἱ κατ΄ οὐσίαν διακρίσεις ἄνωϑεν ἀπὸ 

ὧι 

1 οι 

1 τοῦ ἴη8. τη 14 ἐπιστάσεως Ὁ 22 ποτε] ὅτε (46]. Ὀ) 
20 πρόβαλλεσϑαν ΘΧΡ. τη 
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τῆς ἀγνώστου τοῖς πᾶσιν ἄρχονται τῶν πρωτουργῶν αἰτίων 
διαιρέσεως καὶ κατὰ τὰς ὑπερηπλωμένας τῶν ὅλων ἀρχὰς 

ὑφιστάμεναι διεστήκασιν ἀπ᾿ ἀλλήλων" οἧ μὲν τῆς τοῦ πέ- 

οατος ἑνοποιοῦ μονάδος ἐξηρτημέναι καὶ περὶ ἐκείνην ἀφορί- 

ἕουσαν τὴν ἑξαυτῶν ὑπόστασιν, οἱ δὲ τῆς γεννητινῆς τῶν 
ὅλων ἀπειρίας τὴν ἀνέκλειπτον δύναμιν καὶ τὴν πλήϑους 

καὶ προόδων οἰστικὴν αἰτίαν καταδεξάμεναι καὶ περὶ αὐτὴν 
προστησάμεναν τὴν οἰκείαν ὕπαρξιν. ἧστερ οὖν αἵ πρώτισται 

τῶν ὄντων ἀρχαὶ διεκρίϑησαν ἀλλήλων, ταύτῃ καὶ τὰ ϑεῖα 
πάντα γένη καὶ τὰ ὄντως ὄντα τὴν ἀπ᾽ ἀλλήλων ἔσχεν ἐν 

τάξει διωρισμένην πρόοδον᾽ χαὶ τὰ μὲν αὐτῶν ἐξάρχει τῆς 
ἑνώσεως τοῖς δευτέροις, τὰ δὲ τῆς διαιρέσεως παρέχεται τὴν 

δύναμιν" καὶ τὰ μὲν τῆς ἐπιστροφῆς ἔστιν αἴτια τοῖς προελ- 
ϑοῦσιν συνελίσσοντα τὸ πλῆϑος | αὐτῶν εἰς τὰς οἰκείας 3.ὅϑν. 
»} , Ἁ Α ὦ 9 7 Ὰ ’ ι Χ 3 ἀρχάς. τὰ δὲ αὐτῶν ἀφορίζει (τὴν) πρόοδον καὶ τὴν ἐκ 

- -ὦὦ , Ἁ Ἁ - 

τῶν ἀρχῶν ὑφειμένην ἀπογέννησιν. ἔτε δὲ τὰ μὲν τῆς 

γεννητινῆς ἐστιν περιουσίας χορηγὰ τοῖς καταδεεστέροις, τὰ 
δὲ τῆς ἀτρέπτου καὶ ἀχράντου καϑαρότητος παρεκτικά" καὶ 

τὰ μὲν τῶν χωριστῶν ἀγαϑῶν εἰς ξαυτὰ τὴν αἰτίαν ἀνα- 
δησάμενα, τὰ δὲ τῶν συνυφεστηκότων τοῖς μεταλαμβάνουσιν. 
ὅϑεν δὴ καὶ ἐν ταῖς τοῦ ὄντος ἁπάσαις διακοσμήσεσιν ἡ 

-» -» . ς 
τοιαύτη τῶν γενῶν ἐναντίωσις διαποικίλλεται" καὶ ἡ μὲν 

στάσις ἑδράζουσα σταϑερῶς ἐν ξαυτοῖς τὰ ὄντα ταῖς δραστη- 

οίοις καὶ ζωῆς πλήρεσιν τῆς κινήσεως ἀντίκειται δυνάμεσιν, 

ἡ δὲ τῆς ταυτότητος ὁμοφυὴς κοινωνία ταῖς τῆς ἑτερότητος 

κατ᾽ εἴδη διακροίσεσιν ἀντιδιήρηται᾿ τὸ δὲ τῆς ὁμοιότητο η 9 Π9Ήη ἡς θμοιοτῆτος 
’ ΄“ᾳῳ » ὔ ι Α »-- 2 ,ὔ »-»Ὕ 2 “ 

γένος τ ἀνομοιότητν καὶ τὸ τῆς ῃτὔότητὸς τῇ ἀνισότητι 
Ἁ Ἁ 3 “ ᾿ 2 2! » 

κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν τὴν ἐναντίαν ἔλαχεν τάξιν. καὶ 

τούτων ἁπάντων αἱ διαιρέσεις ἄνωϑεν ἀπὸ τῆς ἀρχικῆς 
» ὔ ’ 5.ἃ [κ᾿ - 2 ὔ , ἀφορίζονται δυάδος, καϑ' ἣν ἕκαστα τῶν Ὄντων διακρίνεταί 

8 δὴ ὑποστησάμενον 9. ταύτῃ] αὐτῆ 18 προδελϑθοῦσιν 
1ὅ αὐτῶν] αὐτὴν 

μὰ 0 

1ὅ 

ἘΦ ὧι 

80 



ζῶι 
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τε τοῖς οἰκείοις ὅροις καὶ ἀντιδιῃρημένα πρόεισιν ἀλλήλοις 
» “ 2 

ἀπὸ τῶν γεννητικῶν αἰτίων. καὶ συμπλεκόμενα μετ΄ ἀλλήλων 

ἀπογεννᾷ τὴν ποικιλίαν τῶν δευτέρων. τί δὴ οὖν ἔτι ϑαυ- 
μαστόν, εἶ καὶ τῶν ϑεῶν αὐτῶν καὶ τῶν πρωτίστων ἔν τοῖς 

5 , ἢ ’ " , , 
οὖσιν τοιαύτην ἐναντίωσιν οὐ μυϑοπλάσται κατανοήσαντες 

διὰ τῶν πολέμων αὐτὴν αἰνίσσοιντο τοῖς ξαυτῶν τροφίμοις. 
“1 ι ὃ ᾿ 2 7 -" ’ » ς “ ᾿ δ 
ἀεὶ μὲν ἡνωμένων ἀλλήλοις τῶν ϑείων γενῶν. ὁμοῦ δὲ τὴν 

ε,ὅ8τ. ἕνωσιν καὶ τὴν ἀσύγχυτον διάκρισιν ἐν ξἕαυτοῖς | προ- 

10 

1 

20 

90 

στησαμένων. 

Καὶ ἕτερον δὲ οἶμαι τρόπον ἔξεστιν λέγειν, αὐτοὺς μὲν 
τοὺς ϑεοὺς ἀμερίστως ἀλλήλοις συμφύεσϑαι καὶ ἕνοειδῶς 

ἐν ἀλλήλοις ὑφεστηκέναι, τὰς δὲ προόδους αὐτῶν τὰς εἰς 
τὸ πᾶν καὶ τὰς μεταδόσεις ἐν τοῖς μετέχουσιν διαιρεῖσϑαι 

καὶ μεριστὰς γίνεσϑαν κἀνταῦϑα τῆς ἐναντιώσεως ἀναπίμ- 
πλασϑαι. τῶν προνοουμένων ἀμιγῶς τὰς ἐκεῖϑεν προϊούσας 

δυνάμεις καὶ ἀσυγχύτως καταδέχεσϑαι τὰς πολυειδεῖς ἐλ- 
λάμψεις οὐ δυναμένων. ἔτι δὲ τὰς τελευταίας τάξεις τὰς 

ἐξηρτημένας αὐτῶν τῶν ϑείων. ὅτε πόρρω μὲν τῶν πρωτί- 

στῶν αἰτίων ἀπογεννωμένας, προσεχεῖς δὲ τοῖς διοικουμένοις 

καὶ προσύλους ὑπαρχούσας, ἐναντιώσεως ἤδη καὶ διακρίσεως 
παντοίας μετέχειν καὶ μεριστῶς προεστάναι τῶν ἐνύλων, 
ἀποτεμαχιζούσας καὶ διαιρούσδας τὰς ἑἕνοειδῶς καὶ ἀμερί- 
στῶς προῦὔφεστημυίας ἐν ταῖς ἑαυτῶν πρωτουργοῖς αἰτίαις 

δυνάμεις. 

Τοιούτων δὴ οὖν καὶ τοσούτων τρόπων ὄντων τε καὶ 
λεγομένων, καϑ' οὃς αἵ μυστικαὶ τῶν ϑεολόγων φῆμαι καὶ 
ἐπὶ τοὺς ϑεοὺς αὐτοὺς τὸν πόλεμον ἀναπέμπειν εἰώϑασιν. 
τοὺς μὲν ἄλλους ποιητὰς καὶ περὶ τὴν τῶν ϑείων πραγμά- 
τῶν ἐξήγησιν ἐνθεάζξοντας κατ᾽ ἐκεῖνον φῶμεν τὸν τρόπον 

ἐν τοῖς ϑεοῖς ὑποτίϑεσθαι πολέμους τε καὶ μάχας. ὃν καὶ 

7 ὩὨΘΙΩῸ6 τῇ ἑνώσει 11 ἑνοειδῶς}] ὦ τοῦ 6Χ ου αὖ νἱά. 
158 φροβὺ ἀμιγῶς ἴοτίϑθθθθ δχοιαῦ νου θαση απ816 ἐγκολσί- 

ξεσϑαι 16 ἐλλάμψεισ] Δ αἰΐθγυτῃ 885. τα ὅ 80 ὃν] ὃσ (ὡς Ὁ) 
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τὰ ϑεῖα γένη διήρητο κατὰ τὰς πρωτίστας τῶν ὅλων ἀρχά ἑα. γενη ΟνῃΘηΤΟ 5 πθρ 9 ϑχᾶς. 
“" -μ Ὰ -»Ὕ τὰ γὰρ ἀναγωγὰ τοῖς γενεσιουργοῖς, καὶ τὰ συνεχτιμὰ τοῖς 

- -“Μ -»" 2 
διακριτικοῖς, καὶ τὰ ἑνοποιὰ τοῖς πληϑύουσιν τὴν τῶν ὃν- 

ἵ Ἁ ς » -Ὁ »" κ 
τῶν πρόοδον, καὶ τὰ ὁλικὰ τοῖς μεριστῶς δημιουργοῦσι, καὶ 

τὰ ἀναϊπλωτικὰ τοῖς τῶν μερικῶν προστάταις ἀντικεί- 1.δ8ν. 
μενά πῶς μάχεσϑαι καὶ πολεμεῖν ἀλλήλοις οἵ μῦϑοι τὴν 
4 ͵ 2 ᾽ ; ΟἿ 5 Α Α 

ἀλήϑειαν ἕἐπιμρυπτόμενον λέγουσιν. οϑὲν οἶμαι καὶ τοὺς 

Τιτᾶνας τῷ Διονύσῳ καὶ Διὶ τοὺς Γίγαντας ἀνταγωνίξεσϑαί 

φασιν᾽ τοῖς μὲν γὰρ ὡς πρὸ τοῦ κόσμου δημιουργοῖς ἥ τὲ 

4. 

ἕνωσις προσήκει καὶ ἡ ἀμέριστος ποίησις καὶ ἢ πρὸ τῶν 10 
μερῶν ὁλότης, οἱ δὲ εἰς πλῆϑος προάγουσιν τὰς δημιουργι- 
κὰς δυνάμεις καὶ μεμερισμένως διοικοῦσιν τὰ ἐν τῷ παντὶ 

καὶ προσεχεῖς εἰσιν πατέρες τῶν ἐνύλων πραγμάτων. Τὴν 

δὲ Ὁμηρικὴν ϑεομυϑίαν κατὰ τὸν ἕτερον τρόπον νοήσωμεν 

τοὺς ἐν τοῖς ϑεοῖς πολέμους διαπλάττουσαν. πρῶτον μὲν 15 

γὰρ τὴν δημιουργικὴν μονάδα παντὸς ἐξαιρεῖ τοῦ πλήϑους 
τῶν ϑεῶν καὶ οὔτε προϊοῦσαν ἐπὶ τὴν γενεσιουργὸν ἔἐναν- 
τίωσιν οὔτε ἀνϑιστάμενόν τι πρὸς αὐτὴν παραδίδωσιν, ἀλλ 
ν ’ νι δ ο- -- ἴω “ ς - -“ -ρ “.2 ἐκείνης ἐν ξαυτῇ σταϑερῶς ἰδρυμένης ὁ τῶν ϑεῶν τῶν ἀπ 
αὐτῆς προεληλυϑότων ἀριϑμὸς μένων ἅμα καὶ προϊὼν εἰς 30 
τὸ πᾶν μερίξεσϑαι λέγεται περὶ τὴν πρόνοιαν τῶν ἐγκοσμίων. 
ἔπειτα καὶ τούτων τῶν ἀπὸ τοῦ πατρὸς διῃρημένων ϑεῶν 

τοὺς μὲν ἐν τῷ πατρὶ μείναντας καὶ τῆς οἰκείας μονάδος 
ν) 4 ἰν 7 ἐκ Χ ι Α βχ ἷν ἀνεκφοιτήτους ὑπάρχοντας. οὖς δὴ καὶ Διὸς ἔνδον ἢ 

ποίησίς [1]. Ὑ᾽ 18] φησιν ἡδράσϑαν καὶ μετὰ τοῦ πατρὸς 58 
»“ Ω - 2. ἢ 2 “»Ἥ 9 ᾽ 

τῶν ὕλων προνοεῖν ἑξηρημένως,. οὔτε πολεμεῖν ἀλλήλοις 

οὔτε ἀνθίστασθαι πρὸς ἀλλήλους ὃ μῦϑος οὐδὲ κατὰ τὸ 

φαινόμενον συγχωρεῖ" τοὺς δὲ ἐκεῖθεν εἰς πολλοστὰς τάξεις 
φ ᾽ Α ͵ Ν ὔ Ά -- 

ὑφιζάνοντας καὶ μερικωτέρους γενομένους καὶ τοῖς διοι- ἢ. δάτ. 

ὅ τῆσ τῶν μεριδτωνγκῶν (Θχρ. οὗ 800. 84. τη 5) 1 προστά- 
ταῦ (800. ἃ 16] οοΥγ. ἢ 16 διμιουργικὴν 21 ἐγπει- 
μένων 26 οὔτε 55. τοῦ [| ἀνϑίστασϑαι 28 συγχωρεῖν, 
ΟΟΥΤ. Ὁ 
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κουμένοις προσεχεστέρους καὶ ἀγγελικὰς ἢ δαιμονίας στρα- 
τιὰς συμπληροῦντας διὰ τὴν πολλὴν πρὸς τὰ καταδεέστερα 

συμπάϑειαν καὶ τὴν τῆς προνοίας μεριστὴν διακπλήρωσιν 

μαχομένους ἀλλήλοις παραδίδωσιν. τούτοις γὰρ οἶμαι καὶ 
τὰ τῶν προνοουμένων πάϑη συγγενέστερά πώς ἐστιν, πλη- 
γαί τε καὶ βολαὶ καὶ ἀντιτυπίαι καὶ ἡ γενεσιουργὸς ἔναν- 
τίωσις οὐ πόρρω τῆς τούτων εἰσὶν διακοσμήσεως. τό τὲ 

μεριστὸν τῆς εἰς τὰ δεύτερα ποιήσεως καὶ τὸ τῆς προ- 

νοίας ἀποτετεμαχισμένον ταῖς τοιαύταις προσήκει δυνάμεσιν, 

10 ἀλλ᾽ οὐ ταῖς ἀρχηγικαῖς καὶ ταῖς ἐξηρημέναις πάντων τῶν 

προνοουμένων καὶ [ταῖς] χωρισταῖς αἰτίαις. ᾿Επεὶ δὲ καὶ 

ἀγγελικαὶ τάξεις τῶν κρειττόνων γενῶν τῆς τῶν ϑεῶν ἦγε- 
μονίας ἐξήρτηνται καὶ τὰς ἰδιότητας τῶν σφετέρων ἢἣγε- 
μόνων. εἶ καὶ μερικῶς καὶ πεπληϑυσμένως, ἀλλ᾽ οὖν καὶ 

αὗται διασώζουσιν, τοῖς τε ὀνόμασιν ἀποκαλοῦνται τοῖς 

ἐκείνων καὶ ὡς τοῖς πρωτίστοις ἀνάλογον ὑποστᾶσαν αἱ 

αὐταί πῶς εἶναι τοῖς δλικωτέροις ἑαυτῶν καὶ προελϑοῦσαι 

φαντάζονται. καὶ τοῦτο οὐχ οἵ παρ᾽ Ἕλλησι μῦϑοι μόνον 

δι᾿ ἐπίκρυψιν μεμηχάνηνται, λέγω δὴ τὸ διὰ τῶν αὐτῶν 

80 ὀνομάτων τούς τε ἡγεμόνας καὶ τοὺς ὀπαδοὺς προσαγορεύειν, 
ἀλλὰ καὶ αἱ τῶν βαρβάρων τελεταὶ παραδεδώκασιν. καὶ 

γὰρ καλουμένους τοὺς ἐξημμένους τῶν ϑεῶν ἀγγέλους ταῖς 
αὐταῖς ἐπωνυμίαις ἐκείνοις χαίρειν διαφερόντως φασὶν καὶ 

δ δεν. περιβάλλεσϑαι τὰ ὀχήματα τῶν ἡγεμόνων τῆς σειρᾶς καὶ 

8ὅ τοῖς ϑεουργοῖς ἀντ᾽ ἐκείνων προφαίνειν ἑαυτούς. εἰ οὖν καὶ 
᾿ϑηνᾶν καὶ Ἥραν καὶ “Ἥφαιστον πολεμοῦντας κάτω περὶ 
τὴν γένεσιν καὶ “ητὼ καὶ 'άρτεμιν καὶ Ξάνϑον τὸν ποτα- 
μὸν εἰς ἄλλας τάξεις ἀναπέμποιμεν δευτέρας καὶ προσεχεῖς 

ᾧι 

ζι 1 

16 αἱ αὐταί] δι΄ αὐτά 117 ῬοΒ515 καίζτοιν ἀυὖὺ προοῦσι 

18 τοῦτο ἴτ. τοῦ 21 οὗ ἀδ οΥ. ομαϊᾶ, ὅδ-υ 24 ὀχήματα ΟΟΥΤ. 
τὰ 2ὅ οὗ Π. Υ617--[ἋὉἍ 26 κά ἴῃ κάτω (ροβῦ ὦ 188.) 55. τη 

28 ἀναπέμποιμεν το] ἀνάπτομεν ταΐ 
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τοῖς μεριστοῖς καὶ ἐνύλοις πράγμασιν, ϑαυμάξειν οὐ χρὴ 
διὰ τὴν τῶν ὀνομάτων κοινωνίαν. ἕκάστη γὰρ σειρὰ τὴν 

τῆς μονάδος φέρεται προσηγορίαν, καὶ τὰ μερικὰ πνεύματα 

τοῖς ὅλοις τὴν αὐτὴν ἐπωνυμίαν δέχεσθαι φιλεῖ, διὸ καὶ 
᾿ἀπόλλωνες καὶ Ποσειδῶνες καὶ “Πφαιστοι πολλοί τε καὶ 
παντοδαποί. καὶ οὗ μὲν αὐτῶν χωριστοὶ τοῦ παντός εἰσιν, 
οἱ δὲ περὶ τὸν οὐρανὸν διεπληρώϑησαν. οἱ δὲ τῶν ὅλων 

προεστήκασιν στοιχείων, οἱ δὲ περὶ ἕκαστον κατενείμαντο 
τὴν ἐπιστασίαν. καὶ οὐκ ἂν ϑαυμαστόν. εἰ ὃ μεριπώτατος 
“Ἥφαιστος καὶ τάξιν δαιμονίαν λαχὼν τοῦ ἐνύλου πυρὸς 
καὶ περὶ τὴν γῆν ὑφισταμένου προβεβλημένην ἔχοι τὴν 

πρόνοιαν ἢ καὶ τέχνης τινὸς ἔφορος εἴη τῆς χαλπευτικῆς 

(εἰς γὰρ τὸν ἔσχατον μερισμὸν ἡ τῶν ϑεῶν πρόνοια τὴν 
ὕφεσιν ἔσχεν. ἄνωθεν ἀπὸ τῶν ὁλικῶν καὶ ἡνωμένων αἱἰ- 

τίων τὴν εὔτακτον λαχοῦσα πρόοδον). καὶ οὗτος χαίροι μὲν 
τῇ σωτηρίᾳ τοῦ σφετέρου κλήρου, πρὸς δὲ τὰ φϑοροποιὰ 
τῆς ἐχείνου συστάσεως αἴτια ἀλλοτρίως ἔχοι. καὶ πόλεμος 
οὖν ἐν τοῖς τοιούτοις γένεσιν καὶ διαίρεσις παντοδαπῶν δυνά- 

μξῶν. καὶ οἰκειότης πρὸς ἀλλήλους καὶ ἀλλοτριότης. καὶ ἡ 
πρὸς τὰ διοικούμενα μεριστὴ συμπάϑεια, καὶ αἵ διὰ λό- ε δῦτ. 

2 4 ι Ἁ “»“ἭὝΜ ὔ 2) ι Ω γῶν ἐναντιώσεις καὶ διὰ τῶν σκωμμάτων ἄμυναι, καὶ ὅσα 
,τοιαῦτα περὶ τὰς ἀποτελευτήσεις εἰκότως ἐμφαντάξεταν τῶν 

ϑείων διακοσμήσεων. διὸ καὶ οἵ μῦϑοι τὰς τοιαύτας δυνά- 

μεις ὑπὲρ τῶν προνοουμένων στασιαζούδας καὶ διαφερο- 
μένας ἀλλήλαις ἀναγράφοντες οὐκ ἄν που πόρρω βάλλοιεν 
τῆς περὶ αὐτῶν ἀληϑείας᾽ καὶ γὰρ τὰ πάϑη τῶν δι ἧς περὶ αὖτ ηϑείας γὰρ η οἰκου- 
μένων ἐπὶ ταύτας ἀναφέρεται προσεχῶς. 

Ὡς οὖν συνελόντι φάναι, διττῆς ἐπινοίας ὃ : ς οὖν συνελόντι φάναι. διττῆς ἐπινοίας ϑεωρουμένης 
τῶν παρὰ τοῖς φοιβολήπτοις ποιηταῖς -ϑρυλουμένων πολέ- 

μῶν, καὶ τῆς μὲν περὶ τὰς δύο τῶν ὅλων ἀρχάς, ἃς ἡ 

9 οὖκ ἂν] δὴ οὐδὲν 11 ὑφεσταμένου ταῖ, ᾿ 88. ταῦ | ἔχει 
18 εἰς] εἰ ὅ ἀναγράφοντεσ οΧ ἀνατρέφοντεσ τηϑ| βάλοιεν 

μι 0 

19 

ἘΘ ῷι 
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τοῦ ἑνὸς ἐξῃρημένη τῶν πάντων αἰτία παρήγαγεν, τὴν διαί- 

ρεσιν τῶν ϑείων γενῶν εὐτάχτως νοούσης καὶ κατὰ τὴν 
ἐκείνων ἀντίϑεσιν καὶ τούτοις τὴν πρὸς ἄλληλα παρεχομένης 

ἐναντίωσιν (εἴτε γὰρ πέρας καὶ ἄπειρον, εἴτε μονάδα καὶ 

ἀόριστον δυάδα χρὴ προσαγορεύειν τὰς πρωτίστας ἐκείνας 
ὑποστάσεις, πάντως φαίνεταί τις αὐτῶν πρὸς ἀλλήλας ἀντι- 

διαίρεσις, καϑ' ἣν καὶ αἵ τῶν ϑεῶν διακοσμήσεις ἀπ᾿ ἀλλή- 

λῶν διεκρίϑησαν), «τῆς δὲν ἐκ τῆς περὶ τὰ ἔσχατα τῶν 
ὄντων ἐναντιώσεως καὶ τῆς ποικιλίας ἐπ᾽ αὐτοὺς τοὺς 

προσεχεῖς αὐτῶν προστάτας ἀναφερούσης τὴν τοιαύτην διά- 
στασιν καὶ οὕτως δὴ προϊόντας εἰς τὴν ἔνυλον φύσιν τοὺς 

, ϑεοὺς καὶ περὶ ταύτην μεριζομένους πολεμεῖν ἀλλήλοις 

ὑποτιϑεμένης. φανήσεται μέν που καὶ περὶ ἐκείνης τοῖς 

μὴ παρέργως ἀκούουσιν ἐνδεικνύμενος ὁ ποιητής. ἡνίκα 
τό ἂν λέγῃ [1]. Ξ' 2098" 

εδῦν. ὅτε τε Κρόνον εὐρύοπα Ζεὺς 
ὃ44 γαίης νέρϑε κάϑισε. 

καὶ περὶ τοῦ Τυφῶνος ἐν ἄλλοις [1]. Β 1817’ 

γαῖα δ᾽ ὑπεστενάχιξε Διὶ ὡς τερπικεραύνῳ 

80 χωομένῳ, ὅτε τ᾽ ἀμφὶ Τυφωέϊ γαῖαν ἱμάσσῃ 

εἰν ᾿Δρίμοις,. ὅϑι φασὶ Τυφωΐξος ἔμμεναι εὐνάς. 

πάντως γάρ που τὸν πρὸς τὸν Δία πόλεμον ἐν τούτοις 

αἰνίσσεται τὸν Τιτανικὸν καὶ τὰς καλουμένας καταταρταρώ- 

σεις παρὰ τοῖς Ὀρφικοῖς" διαφερόντως δὲ αὖ κατὰ τὴν 

85 δευτέραν ὑπερβολὴν τοὺς ϑεοὺς πολεμοῦντας ἀλλήλοις καὶ 

διαφερομένους περὶ τῶν ἀνθρωπίνων παραδιδοὺς (ἐν οἷς 
καὶ σφόδρα ἄν τις ἀγασϑείη τὴν ἔνϑεον τοῦ ποιητοῦ καὶ 

νοερὰν τῶν πλασμάτων διάϑεσιν᾽ ἐπεὶ γὰρ ταῦτα τὰ γένη 
περὶ αὐτὰ τὸν πόλεμον τοῦτον ὑφίστασϑαί φησιν, εἰ καὶ 

80 τὰς ἀποπερατώσεις ἐκληρώσατο τῶν ϑείων προόδων, ἀλλ᾽ 

ῶϑι 

Ἷ Φ 

17 καϑεῖσε Ἠοτα. 21 εἰναρίμοισ 24 ΟΥἸΡΙ. ἔν. 20ῦ 
2ὅ ὩΘ06 ἐπιβολὴν οἵ, 92. 28 29 αὐτὰ τὸν] αὐτὸν 
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οὖν καὶ αὐτὰ τῶν ϑεῶν ἐξήρτηται καὶ ἔστι προσεχῆ μὲν 
΄“Ὥ ’ -«- Α “ ») ΄« δ 7 Ἁ 

τοῖς διοικουμένοις, συγγενῆ δὲ τοῖς αὐτῶν ἡγεμόσιν) τὴν 

μὲν πρὸς τὰ καταδεέστερα συμπάϑειαν αὐτῶν ἐνδείκνυται 
Α Α ’ Ἁ ) Ἁ ’ Α Ἁ 9 [4 τὴν [δὲ] διῃρημένην ξωὴν καὶ τὴν μάχην καὶ τὴν ἀντί- 

ϑεσιν ἀπὸ τούτων εἰς αὐτὰ ἀναφέρων (ὥσπερ δὴ καὶ Ὅρ- ὃ 
φεὺς τοῖς Διονυσιακοῖς εἰδώλοις τὰς συνϑέσεις καὶ τὰς 

διαιρέσεις καὶ τοὺς ϑρήνους προσῆψεν ἀπὸ τῶν προνοου- 
μένων ὅπαντα ταῦτα ἐκείνοις ἀναϑείς). τὴν δὲ πρὸς τὰς 

"5. κὶ -" - 
σειρὰς ἀφ᾽ ὧν προεληλύϑασι συγγένειαν τῶν μεριστῶν τούτων 

πνευμάτων παρίστησιν τοῖς τε ὀνόμασιν τοῖς αὐτοῖς, δι᾿ ὧν τὸ 
Α 2 “ - - 

τὰς ἐξῃρημένας δυνάμεις τῶν ἐνύλων ἐξύμνησεν, καὶ τοῖς 

ἀριϑμοῖς καὶ τοῖς σχήμασι προσήκουσι | ταῖς ὅλαις αὐτῶν ξ. δδν. 
διακοσμήσεσι χρώμενος. εἰσὶ μὲν γὰρ οἱ τοῦ πολέμου κοι- 
νωνοῦντες ἕνδεκα τὸν ἀριϑμόν, μιμούμενοι τὴν ἑπομένην 

“-“ «“. »“ΣαΨ Α ’ ’ Ὰ ΟΥ̓ ἤ 

τῷ 4ιὶ ϑεῶν τε καὶ δαιμόνων στρατείαν, κατὰ ἕνδεκα μέρη 1 
κεκοσμημένην. τούτων δὲ οἵ μὲν τῆς κρείττονος προεστῶτες 
συστοιχίας τῇ πεντάδι συνέχονται (καὶ γὰρ τὸ περιττὸν καὶ 

τὸ σφαιρικὸν καὶ τὸ κατὰ δίνην πάντα ἄγειν τὰ δεύτερα 
, 2 ’ ’ 2. κ᾿ 4 Α 2 Α 2 »͵7, καὶ ἐκ μέσου διατείνειν ἐπὶ πάντα τὸν ἀριϑμὸν οἰκεῖόν 

ἐστιν τοῖς τὰ νοερώτερα καὶ τὰ τελειότερα καὶ πρὸς τοῦ 20 
δκ 4] - 2 ’ Δ Α - ν “ [4 ἑνὸς ὄντα κρατεῖν ἐθέλουσιν), οἵ δὲ τῆς ὑφειμένης μοίρας 
κηδεμόνες τῶν ἐνύλων κατὰ τὴν ξξάδα προεληλύϑασιν, τὸ 

μὲν τελεσιουργὸν τῶν προνοουμένων ἔχοντες διὰ τὸν οἰκεῖον 
2 , “" } 2 ,, ι Α Ἁ [4 ’ ’, ἀριϑμόν, τῷ δὲ ἀρτίῳ καὶ πρὸς τὴν χείρονα φύσιν συστοίχῳ 
λειπόμενοι τῶν πρὸ αὐτῶν. οὐ δὴ ϑαυμαστόν ἐστιν, εἰ καὶ 36 

ϑεούς τις ἀποχαλοίη ταῦτα τὰ γένη διὰ τὴν πρὸς τοὺς 

ἡγεμόνας συγγένειαν καὶ πολεμοῦντας παράγοι διὰ τὴν 

περὶ τὰ τῇδε προσεχῆ κηδεμονίαν. ἡ μὲν οὖν τοῦ Ποσει- 
δῶνος καὶ τοῦ ᾿ἡπόλλωνος ἀντίϑεσις τὴν τῶν ὑπὸ σελήνην 
πάντων δλικῶν προΐσταται δοκοῦσαν ἐναντίωσιν (διὸ καὶ 80 

8 αὐτὸν οοΥτ. Ὁ 4 δὲ ἴν. (τὴν τῇδε ᾿ϑάθτητῃ.) ὅ Οτρἢ. 
ἔν. 198. 199 16 οἵ, ΡΙ. Ῥμαρθαάσν. 2465 20 καὶ τἀυτὰ 
21 μοϊΐῤὰδ, 8 σειρᾶς ὃ 80 δὴ παρίσταται 
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οὐδὲ μάχονται οἵδε οἵ ϑεοί" σώξεται γὰρ ὑπὸ τῶν ὁλικῶν 
ν 2 ς᾽» ’ 2. ὦ “Ἃ 5 , ς ᾿ - τὰ ἐν αὐτοῖς μερικά, καϑ' ὅσον ἂν ἡ χρόνον), ἡ δὲ τῆς 

- 2 -Ὁ΄ὗ »ἦ »-»οΟ »"»" 

Ἥρας καὶ τῆς ᾿“Δρτέμιδος τὴν τῶν ἐνταῦϑα ψυχῶν λογικῶν 
ἢ ἀλόγων, χωριστῶν ἢ ἀχωρίστων, ὑπερφυῶν ἢ φυσικῶν 
παρίστησιν ἀντιδιαίρεσιν, τῆς μὲν αἰτίας οὔσης τῶν ἀμει- 

ἔδθν. νόνων, τῆς δὲ τὰ χείρω λοχευούσης καὶ | εἰς φῶς προα- 

10 

μὰ ὼ 

20 

2ὅ 

90 

ξ Α »ὝἭ 3 -»Ὕ » -»"Ἤ 
γούσης. ἡ δὲ τῆς Δϑηνᾶς καὶ τοῦ 'άἄρεως τὴν παντὸς τοῦ 

γενεσιουργοῦ πολέμου διάκρισιν παρίστησιν εἰς τὴν κατὰ 
ως “« 2 

νοῦν πρόνοιαν αὐτῶν καὶ τὴν δι ἀνάγκης ἐπιτελουμένην., 
- Ἁ ὋΣἷ - - 

τῆς μὲν νοερῶς προεστώσης τῶν ἐναντίων. τοῦ δὲ τὰς 

φυσικὰς αὐτῶν δυνάμεις δωννύντος καὶ κατ᾽ ἀλλήλων ἐγεί- 
ἰ »ν ΓΚ - -Ὁ- “ 

ροντος. ἢ δὲ τοῦ Ἑρμοῦ καὶ: τῆς 4ητοῦς τὴν κατὰ τὰς 
Ἁ ῖ ᾿ Α ᾽ὔ - -- Α 

γνωῶστιχας αν τὰς ζωτικᾶο κινήσεις τῶν ψυχῶν Γ τὰς] παν- 
’ 7ἷ »-Ὁ Ἁ Ν 7 » - Α 

τοίαν διαφοράν, τοῦ μὲν τὰς γνώσεις τελειοῦντος. τῆς δὲ 
- “' .}. 3 τὰς ξωάς, εἰ καὶ πολλάκις αὗται διΐστανται ἀπ΄ ἀλλήλων καὶ 

ἐναντίως ἔχουσιν πρὸς ἀλλήλας. λοιπὴ δὲ ἡ τοῦ Ἡφαίστου 
Α ΓῚ;ὔ »“7 “- Α - - Ω 7 καὶ Ξάνϑου τοῦ ποταμοῦ τὰς τῆς σωματικῆς ὅλης συστά- 

σεως ἐναντίας ἀρχὰς διακοσμεῖ δεόντως, τοῦ μὲν τῆς ϑερ- 
μότητος καὶ τῆς ξηρότητος τὰς δυνάμεις συγκροτοῦντος. 
τοῦ δὲ τῆς ψυχρότητος καὶ ὑγρότητος" ἐξ ὧν ἡ πᾶσα 

-" ’ 2 ι Α ᾽ὔ 9 ᾽ Χ 2 [4 συμπληροῦται γένεσις. ἐπεὶ δὲ πάσας ἀνάγκη τὰς ἐναντιώ- 
ν) ν Α 3 ᾽ὔ ς ’ "» ’ »" σεις εἰς τὴν πρὸς ἀλλήλας ὁμολογίαν τελευτᾶν, πάρεστι Καὶ 

ἡ ᾿ἀφροδίτη, κπαϑάπερ εἴπομεν. φιλίαν ἐμποιοῦσα τοῖς ἀν- 

τικξιμένοις, συμμαχοῦσα δὲ ὅμως τοῖς χείροσιν, διότι καὶ 

ταῦτα μάλιστα κοσμεῖται σύμμετρα καὶ προσήγορα γινόμενα 
τοῖς ἀμείνοσι τῶν ἐναντίων. Περὶ μὲν οὖν τῆς παρ᾽ Ὁμήρῳ 

ϑεομαχίας τοσαῦτα εἰρήσϑω. καὶ γὰρ ἔξεστιν τοῖς περὶ αὖ- 
τῆς ἀκριβέστερόν τι πιέσαι βουλομένοις καὶ ταῖς τοῦ καϑη- 

γεμόνος ἡμῶν ϑεωρίαις συγγενέσϑαι πολλὰ καὶ ϑαυμαστὰ 
δόγματα ἐκκαλυπτούσαις, ἃς ἐν ταῖς λύσεσιν ἐκεῖνος τῶν 

Ὁμηρικῶν προβλημάτων ἐπραγματεύσατο. 

- ἐ 

18 παντοίασ διαφορόάσ. οοττ. 6]. 18 εἰ δὴ 99 2422 τελευτᾶν 
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4 Πῶς ἄν τις ὑπὲρ τῶν ϑείων ἀπολογήσαιτο μύϑων 
τῶν δοχούντων τοὺς ϑεοὺς αἰτιᾶσϑαι τῶν χαχῶν. 

ς - Α 9 - 2. κ Α δρω -Οὁ΄ αν Α 

Ἡμεῖς δὲ ἐντεῦϑεν ἐπὶ τὰ ἑξῆς τῶν Σωκρατικῶν πρὸς ἔ δἴτ. 

Ὅμηρον ἀπορημάτων μετίωμεν. ἕπεται δὲ οἶμαι διασκέψασϑαι, 
- -- - Ἁ Ἁ 2 7 ᾿ ΩὟ πῶς τῶν ϑεῶν κατὰ τὴν ἀγαϑότητα διαφερόντως τὴν ὕπαρ- ὅ 

ξιν λαχόντων ἢ ποίησις κακῶν τε καὶ ἀγαϑῶν αἰτιᾶται τοὺς 
»- » ν) ϑεούς, δέοντος τῶν ἀγαϑῶν μόνων ἐπ΄ αὐτοὺς ἀναπέμπειν 

» ν » 2.» “ λ ς ,ὔ »} ,ς Χ τὴν ἀρχηγὸν αἰτίαν. ταῦτα γὰρ ὁ Σωκράτης ἀποδείξας, τὸν 
Ἁ - - - ϑεὸν τῶν ἀγαϑῶν ὑποστάτην μόνων, κακοῦ δὲ οὐδενός, 

ως ς ἐπιστάσεως ἠξίωσεν ἐν τοῖς Ὁμήρου ποιήμασιν" καὶ ἔοικεν 10 

τὴν μὲν ϑεομαχίαν ὡς ἀναιρετιπὴν τῆς ϑείας ἑνώσεως 
2 ’ »Ὕ Α τι - ᾿ »" ἶν -Ὁ 92 Ϊ 

εὐθύνειν, ταῦτα δὲ ἃ νῦν πρόκειται ζητεῖν ὡς τῆς ἀγαϑὸ- 

τητος τῶν ϑεῶν ἐλαττωτικὰ διελέγχειν. 

δοιοὶ γάρ τε πίϑοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει, 

κηρῶν ἔμπλειοι ὃ μὲν ἐσθλῶν, αὐτὰρ ὁ δειλῶν 
[Π.- 42 627 58α.]. 

Πρὸς δὴ τὰς τοιαύτας ἀπαντήσεις λεγέσϑω διττὰς εἶναι 

μ᾿ ὅ 

τὰς συστοιχίας τῶν ἐν τῷ κόσμῳ πραγμάτων, ὃ καὶ πρό- 
τερον εἴπομεν, ἄνωθεν ὡρμημένας ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν ϑεῶν. 
πάντα γὰρ διήρηται ταῖς δυοειδέσιν τῶν ὄντων ἀρχαῖς, αἵ 30 
τῶν ϑεῶν διακοσμήσεις, αἱ τῶν ὄντων ὑποστάσεις, τὰ γένη 

τῶν ψυχῶν, αἱ φυσικαὶ δυνάμεις. αἵ τοῦ οὐρανοῦ περιφο- 

ρἀΐ, αἱ τῶν ἐνύλων διαφορότητες᾽ τελευτῶσα δὲ ἡ δίδυμος 
αὕτη τῶν πραγμάτων πρόοδος καὶ τῶν περὶ τοὺς ἀνϑρώ- 34 
πους συμπιπτόντων καὶ κατὰ δίκην ἀποκληρουμένων διπλῆν 816 

προεστήσατο γένεσιν. καὶ γὰρ τούτων τὰ μέν ἔστι τῆς κρείτ- 
τονος μοίρας; τὰ δὲ τῆς ὑποδεεστέρας᾽ λέγω δὲ οἷον τὰς ὁ ὅτν. 

μὲν τῶν σωμάτων κατὰ φύσιν διαϑέσεις, κάλλος καὶ ἰσχὺν 

1 Ιηβουϊρῦϊο ἴῃ οοαϊοΘ οχύοῦ ροϑὺ δειλῶν 1. 16, 4 οὗ Βϊὸ 
οὗ ᾿ηΐτ, ΑΡΧ 1. 6. ἀρχή Ὠΐο 8 ἀποδεῖξαι, ΟΟΥΤ. Ὁ 
12 τῆς Ὁ] τὴν 14 ν. ὅ28 τῶ εαἴΐογῦ Ῥτγοοΐυβ αὖ ἱτηγηαὐαγηῦ 
ῬΙ. 11 8794 19 οὗ 87, 29 
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καὶ εὐεξίαν. καὶ τῶν ἐκτὸς τῆς σωματιμῆς συστάσεως συγ- 

πυρούντων ταῖς ψυχαῖς, τάς τε δυνάμεις καὶ τὰς τιμὰς καὶ 
τοὺς πλούτους τῆς ἑτέρας εἶναι συστοιχίας, τὰς δὲ αὖ 
τούτοις ἀντιμειμένας ἕξεις τὲ καὶ περιστάσεις τῆς χείρονος. 
τούτων δὴ οὖν κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον ἐξ ἀνάγκης 
διῃρημένων τὰ μὲν ὡς τῆς ἀμείνονος ὄντα μερίδος αὐτό- 

ὧι 

ϑὲν ἀγαϑὰ τοῖς παλαιοῖς ἔϑος προσαγορεύειν, τὰ δὲ ὡς 

τῆς ἐναντίας κακὰ προσονομάξουσιν" καὶ οὐχ οὕτω τὸ κακὸν 

ἐνταῦϑα δήπου λέγουσιν, ὡς τὴν ἄδικον καὶ ἀκόλαστον 
τῆς ψυχῆς ἕξιν κακὸν ὁμολογοῦμεν ὑπάρχειν. ἀλλ᾽ ὡς τὰ 

ἐμπόδια τῶν ἐνεργειῶν καὶ τὰ ἐπιπροσϑοῦντα ταῖς κατὰ 
φύσιν ἡμῶν διαϑέσεσιν καὶ τὰ διακόπτοντα τῆς ψυχῆς τὴν 

μετὰ ῥᾳστώνης ἀποτελουμένην τῶν ἀνθρωπίνων πρόνοιαν 
κακὰ συγχωροῦσιν εἶναι καὶ λέγεσϑανι τρόπον ἕτερον τῶν 
αὐτῆς τῆς ψυχῆς λεγομένων κακῶν, οὕτως ἄρα καὶ τὴν 
νόσον καὶ τὴν ἀδυναμίαν καὶ τὴν ἄπορον τῶν ἀναγκαίων 

ξωὴν ἐν τοῖς κακοῖς εἰώϑασι καταλέγειν. καὶ τί δεῖ τὴν 

ποίησιν ὅπασαν μαρτύρεσϑαι τῆς τοῦ ὀνόματος ἕνεκα χρή- 
σεως; ἀλλὰ καὶ ὁ τῶν Πυϑαγορείων λόγος ὁ τὰς διττὰς 

90 τῶν ὄντων συστοιχίας διαιρούμενος ἐν ἁπάσαις ταῖς διακο- 

σμήσεσιν τὴν μὲν τοῦ ἀγαθοῦ καλεῖν οὐκ ἀπηξίου, τὴν δὲ 
τοῦ κακοῦ καίτοι τό γε ἄρτιον ἢ τὸ ἕτερόμημες ἢ τὴν 
κίνησιν πῶς ἄν τις ἐν τοῖς τοιούτοις τετάχϑαιν κακοῖς συγ- 

ἢ, ὅδτ. χωρήσειεν, ὅσα τῶν ἀγαθῶν στερήσεις ἀφοριξόμε ϑα; πῶς 
5 δ᾽ ἂν τὸ ϑῆλυ καὶ τὸ τῆς ἑτερότητος γένος καὶ [τὸ] τὴν 

ἀνομοιότητα παρὰ φύσιν εἶναι τοῖς οὖσιν φήσαιμεν: ἀλλ᾽ 

οἶμαι παντὶ δὴ τοῦτο καταφανές, ὅτε τῶν ἀντικειμένων 
κατὰ πάσας τῶν ὄντων τὰς προόδους τὴν καταδεεστέραν 
σειρὰν ὡς ἀπολειπομένην τῆς ἑτέρας καὶ οὔτε πρώτως οὖ- 

80 ὅαν ἀγαϑουργὸν οὔτε τὴν αὐτὴν λαχοῦσαν ἀπόστασιν πρὸς 

Φ 1 

1 ὧι 

6 δηιρημένων 8 καὶ 86α. τιῦ 12 τὴν Ὁ] καί 117 εἰώ- 
ϑασι λέγειν καὶ κατὰ τί 19 πυϑαγορείων] εἰ ΘΧ « τη 
1 δὴ τοῦτο] δι δήπου 

Ῥποσυῦξ, 98. ΤΟΊ]. { 
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τὴν μίαν τῶν καλῶν πάντων καὶ ἀγαϑῶν αἰτίαν κακὸν 
προσηγόρευεν. ταύτας τοίνυν τὰς διττὰς συστοιχίας τῶν τε 

ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν τῶν ἐν τῷ κόσμῳ γεγονότων τῆς 

δημιουργικῆς ἐξάπτειν προσήπει μονάδος. καὶ γὰρ αἵ τῶν 
ϑεῶν διαιρέσεις καὶ αἵ τῶν μετὰ ϑεοὺς γενῶν εἰς ἐκείνην 
ἀνήρτηνται τὴν πρωτίστην ἀρχήν" καὶ τῶν καϑ' εἱμαρμένην 
συμπιπτόντων καὶ κατὰ δίνην ταῖς ψυχαῖς περὶ τὴν γένεσιν 
ἀποπληρουμένων ἀγαϑῶν τε καὶ κακῶν ἐν τῷ διακοσμήσαντι 
τὸ πᾶν καὶ τὰς ψυχὰς εἰς τὸν ϑνητὸν τόπον καταπέμποντι 
τὴν αἰτίαν ὑποϑετέον. καὶ γὰρ ἡ τῆς εἱμαρμένης ποίησις 
τῆς δημιουργικῆς ἐξέχετανι προνοίας. καὶ ἡ τῆς δίμης σειρὰ 

περὶ ἐκείνην ὑφέστηκεν καὶ ἕπεται τοῖς ἐκείνου ὅροις. τοῦ 
ϑείου νόμου τιμωρὸς οὖσα, φησὶν ὁ ̓ 4ϑηναῖος ξένος [166-. 

ΙΝ 7163]. καὶ ἡ τῆς τύχης ἀποπληρωτιμὴ τῶν κατὰ δίκην 
διανεμομένων προμηϑία κατὰ τὴν τοῦ πατρὸς ἀφορίζεται 

βούλησιν. πάντων ἄρα τῶν ἀγαθῶν τὲ καὶ κακῶν, τῶν τε 
βελτιόνων ἐν ταῖς δόσεσιν καὶ τῶν χειρόνων, τῶν τὲ εὐμοι- 

οοτέρων ὁμοῦ καὶ τῶν ἐμποδιστικιῶν τῆς τῶν ψυχῶν εἰς 

τὰ ἐκτὸς ἐνεργείας τὴν αἰτίαν ὁ δημιουργὸς καὶ πατὴρ ἐν 

ἑαυτῷ προεστήσατο ᾿ καὶ πάντα κατὰ νοῦν ποδηγεῖ, δια- 1.8 ν. 
νέμων ἑκάστοις τὰ προσήκοντα καὶ πρὸς τὴν ἑαυτοῦ πατρονο- 
μὴν ἐπιστασίαν ἀνάγων τὰ πάντα. καὶ γὰρ ταῖς ψυχαῖς 
τά τε τῆς κχρείττονος συστοιχίας καὶ τὰ τῆς καταδεεστέρας 

διανέμει πρὸς τὸ ἀγαϑὸν βλέπων καὶ τῆς τῶν δεχομένων 

ἕνεκα τελειότητος. 

Εἰ δὴ ταῦτα ὀρϑῶς εἴπομεν. ἀποδεξόμεϑα καὶ τὴν 
ς Ἁ ,ὔὕ φ 2 “Ὁ “Ὁ - “ Α Ἁ Ομηρικὴν διάταξιν ἐν τῷ δημιουργικῷ νῷ τοῦ Διὸς τὰς 
διττὰς ὑποτιϑεμένην καὶ πρωτουργοὺς αἰτίας τῶν τε ἀγα- 

ϑῶν, ὧν δίδωσι ταῖς ψυχαῖς. καὶ τῶν κακῶν ἐπεὶ καὶ ἢ 
δυὰς πάντων μάλιστα προσήκει τῶν νοερῶν βασιλέων τῷ 

1 ἀγαϑῶν Ὁ] ἀγαϑοῦ δὅ αἱρέσεισ ταῖ, δὲ 55. τὰ 11 δὲ- 7 7 θ ᾽ 
μιουργιπῆς 12 ἕπονται [ἐκείνου 50. τοῦ δημιουργοῦ. 568 
φτδθβίοῦ ἐκείνης 16 προμήϑεια οχίοὺ ᾿πΐγῶ 106, 24 

10 

19 

2ὅ 
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-ῳ »" 7 Α Ἁ Ἁ -»ο᾿Φ 7 

δημιουργῷ τοῦ παντός (δυὰς γὰρ παρὰ τῷδε πάϑηται, 

φησὶν τὸ λογίον); καὶ τὸ "υβερνᾶν τὰ πάντα καὶ τάττειν 

ἕκαστον, οὗ ταχϑὲν νικῶσαν μὲν ἀρετὴν ἐν τῷ παντί, κακίαν 

δὲ ἡττωμένην ἀποδείξειεν. τί γὰρ διαφέρει ταῦτά τε λέγειν 

5 καὶ πεττευτῇ τὸν δημιουργὸν εἰκάζειν, μετατιϑέντι τὰς ψυχὰς 

εἰς τοὺς προσήκοντας αὐταῖς βίους ἕκάστην. δύο τοίνυν 

αὗται πηγαί, τῶν τε βελτιόνων καὶ τῶν χειρόνων μέτρων; 

οἷς ὃ δημιουργὸς κατὰ δίκην ἄγει τὰς ψυχάς, νοείσϑωσαν" 

ἃς ὃ ποιητὴς μυϑολογῶν πίϑους προσείρηκεν, εἴθ᾽ ὅτι διὰ 

10 πειϑοὺς νοερᾶς πᾶσιν ἐπιβάλλει τὸν οἰκεῖον ὅρον (ἀρχὴ 

γάρ, φησὶν ὁ Τίμαιος [Ὁ. 485], τῆς ἀνάγκης ὃ νοῦς τῷ 

πείϑειν αὐτὴν πάντα πρὸς τὸ βέλτιστον ἄγειν), εἴτε καὶ τὸ 

χωρητικὸν αὐτῶν καὶ περιληπτικὸν τῶν παντοδαπῶν καὶ 
; 2 ; ᾿ ; . ἃ ᾿ ἢ 14 ποικίλων ἀποτελεσμάτων ἐνδεικνύμενος" τὸ γὰρ διεσπαρμένον 

ει, ὅθτ. πλῆϑος πάντων ὧν διανέμει ταῖς [ ψυχαῖς ὁ πατὴρ «ἐν 

ἐκείναις ἡνωμένως προείληπται. ὥστε καὶ κατὰ τοῦτον τὸν 
, ΄ 2 , Ω 7, ᾿ ς ς χ 

λόγον συνάδουσιν ἀλλήλοις Ὁ τὲ Πλάτων καὶ ἢ Ομηρφιη 
ει ᾿Ὶ Α “-“ - Α 

ποίησις. ὃ μὲν γὰρ οὐδενὸς κακοῦ φησιν χρῆναι τὸν ϑεὸν 

αἰτιᾶσθαι. ἣ δὲ πάντα μὲν ἐκεῖθεν παράγει τὰ ἀγαϑά, διττὰ 
90 δὲ ὄντα καὶ ὠφελητικὰ τῶν δεχομένων ξκάτερα ταῖς διτταῖς 

συστοιχίαις διελοῦσα καὶ τὴν πρὸς ἄλληλα διαφορὰν αὐτῶν 
2 ᾽ ᾿ , ζ 9 ὔ Ἁ » ψ 2 ’ὔ -»" 

ἐνδειινυμένη τὰ μὲν ὡς ἀγαθά. τὰ δὲ ὡς ἑἕναντία τοῖς 
3 - ς 3ϑΜ. 3 ’,, τι Α ὔ Α 
ἀγαϑοῖς ἀπ΄ ἐκείνων διέστησεν. καὶ ὅτι τὸ λεγόμενον κακὸν 

οὐ τοιοῦτόν ἐστιν, ὁποῖον ὁ τοῦ Πλάτωνος λόγος τῆς δό- 
΄- - ν) ͵ὔ -Ὁ ῖ 5." 2 ; 

ὅεως τῶν ϑεῶν ἀπέφησεν. δηλοῖ που καὶ αὐτὸς ἐπιφέρων 
ν τῳ 

ἑξῆς [1]. 2, 684 5αᾳ.]}" 
ψ Ἁ ι “ .. , “ 5 Α - ὡς μὲν καὶ Πηλῆϊ ϑεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα 

ἐκ γενετῆς. 
2 Ὁ - ὔ 

ἀλλ᾽ ἐπὶ καὶ τῷ ϑῆκε ϑεὸς κακόν. 

2 ῶι 

1 οὗ ἀθ οὐ. οβϑδ]ᾶ. 14 8 οὗ] ουὅ 4 ἂπ ἀποδείξει 
6 βίος ἑκάστην ΘΧ βίουσ κάστην ταῖ, ἀοῖπάθ βίουσ 6 βίοσ ταῦ 

19 ἐκεῖθεν ἀξὶ (ροβῦ α τ885.) 21 αὐτῶν 6ΘΧ αὐτὸν ταϑ 
- ἃ 
{ 
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τί οὖν τοῦτό ἐστιν τὸ κακόν, αὐτὸς προστίϑησιν" 

ὅττι οἵ οὔ τι 
παίδων ἐν μεγάροισι γονὴ γένετο κρειόντων. 

3 -Ὕ ἀλλ᾽ ἕνα παῖδα τέκεν παναώριον᾽ οὐδέ νυ τόν γε 
γηράσκοντα κομίξω" ὅ 

΄΄ ΄χῳ 9 “ῳ “ὦ “ μή σοι δοκεῖ τῶν ἀληϑινῶν κακῶν αἰτιᾶσϑαι τὸν ϑεόν; 
οὐ τὴν ἐρημίαν τῶν παίδων, οὐ τὴν ἀϑεραπευσίαν κακὰ 

ι Δῳ προσείρηκεν; καὶ ὕπως ταῦτα κακὰ προείπομεν, δυσκολίαν 
Α Α κω } » περὶ τὸν τῇδε βίον καὶ δυσϑυμίαν ἐναπεργαξόμενα ταῖς 

»" - Ἁ 2 Ἁ -»" "- ψυχαῖς. ταῦτα γὰρ εἰ καὶ τοῖς γνησίως φιλοσοφοῦσιν κακὰ τὸ 
᾽ὔ ἤ - 

προσαγορεύειν οὐ ϑέμις, ἀλλὰ τοῖς τὸν πραχτικὸν βίον ἕλο- 
’ ") 7 ὔ - 2... 2 χ 53 - " μένοις ἐμπόδια φαΐνεται τῆς κατ΄ ἀρετὴν εἶναι ζωῆς. διὸ 8177 

δ 2 --- . “-- καὶ ὁ ᾿4ϑηναῖος ξένος [16ρ. Π| 661 4] τὰ τοιαῦτα πάντα 
τοῖς μὲν ἀγαϑοῖς εἶναί που κακὰ διατείνεται, τοῖς δὲ πονη- 14 

- 2 σο , ἣ , 1.» . λ ον» ροῖς ἀγαϑά" καίτοι καὶ τούτων αἰτιᾶται τὸν ϑεὸν καὶ τῶν ὃ. ὅ9ν. 
ἐκ τοῦ παντὸς ἐνδιδομένων ἁπάντων, ὥστε οὐχ Ὅμηρος 

2. ὁ -“ 2 4 

μόνος καὶ ὃ παρ΄ Ὁμήρῳ ταῦτά φασιν .Δχιλλεύς, ἀλλὰ καὶ 
ς 7 5. κα ν᾿ ς 2 5... “ 
ὁ Πλάτων αὐτὸς καὶ ὁ κατ΄ αὐτὸν νομοϑέτης. 

Πῶς τὴν τῶν ὅρκων σύγχυσιν δοχεῖ ἡ ποίησις εἰς 
ϑεοὺς ἀναπέμπειν, ἡ ἀληϑὴς περὶ αὐτῶν ὕφήγησις. 90 

Τοσαῦτα καὶ πρὸς ταύτην εἰρήσϑω τὴν ξήτησιν᾽ ἐφεξῆς 

δέ ἐστιν τοῖς εἰρημένοις ϑεωρῆσαι, πῶς τὴν τῶν ὕρκων σύγ- 

χυσιν καὶ τῶν σπονδῶν ἡ ποίησις κατὰ βούλησιν τοῦ με- 

γάλου Διὸς καὶ τῆς ᾿ἀϑηνᾶς ὑπουργούσης τῇ βουλῇ τοῦ 
πατρὸς γενέσϑαι φησίν" καὶ γὰρ ταύτην ὃ Σωκράτης ἡτιά-- 96 
ὅατο τὴν τῶν κακῶν ἀρχὴν ἐπὶ τοὺς πρωτίστους τῶν ϑεῶν 

ἀναφέρουσαν. κἀνταῦϑα μάλιστα διαπορεῖν ἄξιον, πῶς ὃ τῶν 
τοιούτων τὸν ϑεὸν αἰτιώμενος οὐχὶ τῶν μεγίστων αὐτὸν 

2 οὔ τι] τῶϑ. Ἰηὔοε τ οὐ ν (οὔτοι Ἠοιηθῦ ΘΒ α15.) 9 περὶ 
55. τη ὃ 10 γὰρ 85. τη ὅ 17 φησι Ὁ 2 ταὐύτησ 
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ς.»κα ν᾿ 2 -" ὍΝ ᾽ ᾿ “ ; ᾿ , 
αἰτιᾶται καὶ ἁληϑινῶν κακῶν" οὐ γὰρ ἔτι πενίας καὶ νὸ- 

σους οὐδὲ τὴν τοιαύτην συστοιχίαν ἐξέσται λέγοντας δοκεῖν 
ν} 2 -Ὥ -- - 

τι λέγειν, ἀλλ αὐτῶν τῶν παρὰ πᾶσιν ὁμολογουμένων ὡς 
κακῶν τὴν αἰτίαν ἐπὶ τὸν ϑεὸν ἀνοίσομεν. χαὶ ὁ μὲν 

Τίμαιος [ρ. 415] τὸν δημιουργὸν πρὸ τῆς εἰς γένεσιν 

καϑόδου διαϑεσμοϑετῆσαι πάντα φησὶν ταῖς ψυχαῖς. ἵνα 

τῆς ἔπειτα εἴη κακίας ἀναίτιος" ὃ δὲ λόγος οὗτος καὶ 
7 2 ΄“- Α 9 “ω ’ὔ »“ρ 

κατελθούσαις αὐταῖς καὶ ἐν τῇ γενέσει στρεφομέναις τῶν 
’ὔ’ - Α 2 Ἁ 2 ων 2 ,ὔ -»"“Ὅ 

μεγίστων κακῶν τὴν ἀρχὴν ἐκεῖθεν ἐνδίδοσϑαι συγχωρεῖ. 

πῶς οὖν ἄν τις πρὸς ταύτας τὰς ἐπιστάσεις τοὺς προσή- 

δ θ0:. χοντὰς ἀποδοίη λόγους, τῇ τὲ φύσει τῶν πραγμάτων καὶ 

1ὅ 

20 

90 

» ιν 
τῇ Πλάτωνος ὑφηγήσει τὴν Ὁμήρου διδασκαλίαν συναρμό- 

ξοντας. 
Ω ι 53 Α Χ - , συ ς.,} , 2 
Ὅτι μὲν οὖν πρὸς τὴν τῶν νεῶν ἕξιν ἀσύμμετρος ἕστιν 

ἡ τῶνδε τῶν μύϑων ἀκρόασις, εἴρηταί τε πρότερον καὶ 
2 

νυνὶ λεγέσϑω καὶ παρὰ πάντας τοὺς ῥηϑησομένους ὑφ 
ἷν - ’ ΣΡ! Α ’ Ἁ ᾽ - 2 

ἡμῶν λόγους. οὐδὲ γὰρ διακρίνειν τὰς φύσεις τῶν Ὄντῶν 

τοῖς νέοις δυνατὸν οὐδὲ ἐπανάγειν τὰ φαινόμενα συνθήματα 
- 2 ὕ Α Χ 2 “νὉ 7 "δὶ » ΩΥ 

τῆς ἀληϑείας πρὸς τὴν ἀφανῆ ϑεωρίαν οὐδὲ καϑορᾶν, ὁπῶς 
2 ΄-- ᾽ 7 Ἁ ᾽ 2 "- ““ “-“οὦὌΚ 

ἐν τῷ κόσμῳ πάντα κατὰ βούλησιν ἐπιτελεῖται τοῦ ϑεοῦ 

διὰ μέσων τῶν ἄλλων αἰτίων. ὅτι δὲ οἰμεῖα ταῦτα τῇ Πλά- 
᾽ὔ 2 ’ ᾽ Α Α Ἁ ἃ 2 

τωνός ἐστι φιλοσοφίᾳ δειχνύωμεν. Τὸν μὲν δὴ ϑεὸν ἀρ- 
Α -ὋἭ μ χήν τε καὶ τελευτὴν καὶ μέσα τῶν ὄντων ἁπάντων ἔχειν 

καὶ ὁ ᾿ϑηναῖος ξένος φησίν [16ρ. ΤΥ 7185], ἕπεσϑαι 
υ δὲ αὐτῷ τὴν δίκην τῶν ἀπολειπομένων οὖσαν τοῦ ϑείου 

, , ξ Ι 2 ς ςζ 2 , 7 δ νόμου τιμωρόν. οὗτοι δέ εἰσιν. ὡς ὁ ἐκείνου λόγος. οἱ 
ὕ νι 2 , , ᾿ ᾿ 2 ρ᾽ " νεότητι καὶ ἀνοίᾳ φλεγόμενοι τὴν ψυχὴν μεϑ' ὕβρεως, καὶ 

χρόνον τινὰ δόξαντες κρατεῖν ἔπειτα αὖϑις τιμωρίαν ὑπέσχον, 
τῇ δίκῃ πρέπουσαν, ξαυτούς τε καὶ πόλιν καὶ οἶκον ἄρδην 

» 5 2 »" 
ἀναστάτους ποιήσαντες. ταῦτα δὴ οὖν ὁ μὲν ᾿4ϑηναῖος ξένος 

ἐ 

1 αἰτιᾶται 6 πάντα φησὶν] παντάπασιν ἵἴ ἀναίτιος Ὁ] 
αἴτιοσ 10 οὖν ἢ (6ΧΡ. τι) 91 αἰτίων οχΧ αἴτιον ταϑ 
929 ἄρδην (ν 58.) 
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πολιτικῶς, ὃ δὲ Ὅμηρος ἐνθεαστικῶς ὑφηγούμενος τοὺς 
πολλὰ πλημμελήσαντας καὶ ἀδικίας τὰς μεγίστας ἠδικηκότας 
κατὰ τὴν μίαν τοῦ 4ιὸς βούλησιν δίκην ἀποτιννύναι φησὶν 
τῶν ἁμαρτημάτων 

σὺν σφῇσιν κεφαλῇσι γυναιξί τε καὶ τεκέξεσσιν 

[4 162]. 
ταύτην δὲ ἄρα τὴν δίκην πρώτως μὲν τὸν Δία πληροῦν 
καὶ ἐξῃρημένως καὶ ἀφαϊ)νῶς τοῖς πᾶσιν, δευτέρως δὲ τὴν ἐ θ0ν. 
2 » -ὉὋ ς 

᾿ϑηνᾶν ὑπουργοῦσαν καὶ συναπεργαξομένην τὰ δόξαντα 
τῇ πατρονομιμῇ προνοίᾳ τοῦ Διός. 

(δεινὴ γὰρ Κρονίδαο νόου κράντειρα τέτυκται 
. , ,,. ἢ Α ς , ΩΝ νῷ φησὶν Ορφεύς). ἐσχάτως δὲ τοὺς ὑπομένοντας αὐτοῦ τὴν 

, ς “ιν . ΔΛ}. 2.ϑΝ δ» , Ὁ , τιμωρίαν" δεῖ γὰρ καὶ τὸ ἐφ΄ ἡμῖν συμπλέκεσϑαι τῇ ποιῆσει 

τῶν ὅλων. οὗτοι δὴ οὖν ἐν ταῖς σπονδαῖς καὶ τοῖς ὅρκοις 

εἰπόντες, ὅτι τῶν παραβαινόντων ταῦτα 
ὧδέ σφ᾽ ἐγκέφαλος χαμάδις δέοι ὡς ὅδε οἶνος 

ΠΙ. Γ' 8001: 
} ὔ δ Ἁ 6 7 δ σῳ δί ι ἤ καὶ παραβάντες ἑαυτοὺς ὑπάγουσιν τῇ δίψῃ καὶ πρέποντας 

ἑαυτοὺς ἀποφαίνουσι ταῖς ποιναῖς. ἡ τοίνυν σύγχυσις τῶν 
ὅρκων καὶ τῶν σπονδῶν ἐπιτελεῖται μὲν ὑπὸ τούτων δια- 

φερόντως τῶν πάδχειν μελλόντων τὰ δοκοῦντα τοῖς ϑεοῖς 

πατὰ δίκην τὰ ϑνητὰ ἄγουσιν ἐπὶ τοῖς ἔμπροσϑεν ἁμαρ- 
τήμασιν, κινεῖσθαι δὲ λέγεται καὶ εἰς ἐνέργειαν προάγεσϑαι 

2 ΄“Ἕἕἷ ΄Ί, “Ὸ παρ᾽ αὐτῶν τῶν ϑεῶν, οὐχ ὡς ἐκείνων ποιούντων ἀϑέους 
τ 2 ι ΄ 9 )ς 2 ὔ 2 

καὶ ἀδίκους τοὺς τιμωρουμένους, ἀλλ᾽ ὡς ἐπιτηδείους ὄντας 

αὐτοὺς πρὸς τὰς τοιαύτας πράξεις ἐκκαλουμένων εἰς ἐνέργειαν, 
ΟΥ̓ Ἁ Ἁ Ἁ μώ ΟἿ 3 , , 8. 2 ἵνα ποτὲ κατὰ τὴν ἔνδον ἕξιν ἐνεργήσαντες καὶ ἣν ἔχουσιν 

ὠδῖνα τῶν μοχϑηρῶν ἐνεργημάτων προβαλόντες ἄξιοι γένων- 

ται τῆς δίκης. τοῦτο γὰρ δή, φησὶν ὃ Πλάτων [165. ΚΟ 
6 ’ ᾿ 2 " ᾿ ᾿ ΄ ; 1289], δίκη μὲν οὐκ ἔστιν, καλὸν γὰρ τό γε δίκαιον 

ὅ σφῖσιν (συν 1τ.) 8 τοῖσ 55. τα 11 Οὐρἢ. ἔν. 188 
ὩΌ1 αἴνουθα σορτααιῦ ΑΘ] 28 προβάλλοντεσ 

ὅ 

10 

16 

20 

90 
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ι ς ’ , Α » ’ὔ 2 , Ζ 

καὶ ἡ δίκη, τιμωρία δὲ ἀδικίας ἀκόλουϑος πάϑη, 
τ ΝΟ , Α ς δ 4 27 Ἁ 

ἧς ὅ τε τυγχάνων καὶ ὃ μὴ τυγχάνῶν ἄϑλιος. πολλὰ 

δὴ οὖν καὶ τὰ μέγιστα ἀδικήσαντες ἄνθρωποι καὶ ἕξιν 
“" ἡ ΠΕ Υ, ’ ἢ 7 ν 

4 ἔχοντες πονηρὰν καὶ ὠδίνουσαν μείξω καὶ χαλεπώτερα κακὰ 
6. θ1τ. τιμω]οίαν ὑπέχουσιν πρῶτον, ἣ δοκεῖ μὲν ἐπιτρίβειν τοὺς 

10 

1 ῷι 

2 Φ 

38 

80 

2 ; ᾿ . » δ᾽ , , " Α 
πασχοντὰας ἐπι τὰς τῶν Οορῆῶν ἀγουσὰ συγχύσεις. ἄγὲξὲι δὲ 

αὐτοὺς εἰς τὸ δίκην ὑποσχεῖν τῶν πλημμελημάτων, παρα- 
πλήσιόν τι ποιοῦσα ταῖς ἀναστομώσεσιν τῶν ἑλκῶν. οἷ 

παραχρῆμα μὲν ἐπιτείνουσι τὰ πάϑη τῶν σωμάτων. ἐκβάλ- 

λουσαι δὲ τὸν ὕπουλον καὶ ἐντὸς ἀἁποκρυπτόμενον χυμὸν 

αἴτιαι γίνονται τῆς ἐν χρόνοις ὕστερον παραγινομένης ὑγείας. 
Α Ἁ Ά ’; ’ 2 »)} ΑἉ ΄-ὔ Α ν) 

τὴν δὲ δὴ τιμωρίαν ταύτην ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ Διὸς ἀρχο- 

μένην (ἐκείνῳ γὰρ ἕπεται δίκη τῶν ἀπολειπομένων τοῦ ϑείου 
κὰῷὩἢ» 3 ἴῳ νόμου τιμωρός) διὰ μέσης τῆς ᾿4ϑηνᾶς ἡ ποίησις τελειου- 

μένην παραδίδωσιν, ἵνα δῶσί ποτε δίκην οἱ Τρῶες ἰδόντες 

οἱ κακοῦ προήγαγον αὑτοὺς καὶ ὡς ταῖς ὀφειλομέναις σου- 

ναῖς ἐγκατέδησαν τὴν ἑαυτῶν ἕωήν. ὃν γὰρ ὅρον ἔϑεντο 

τῆς ἐσχάτης τῶν ἁμαρτόντων κολάσεως, τοῦτον σαλευτὸν 

ὑφ᾽ ξαυτῶν ταῖς τῶν ὅρκων καὶ τῶν σπονδῶν συγχύσεσιν 
. ; » Α Φ 2 δ ι -»"᾿ ἀπέφηναν. Πρῶτον μὲν (οὖν οὐχ οἱ ϑεοὶ τῆς πλημμε- 
λοῦς ταύτης καὶ ἀτάκτου πράξεώς εἰσιν αἴτιοι τοῖς Τρωσίν, 
ν} 2. " "Ὁ Ἁ Ἁ ν “ ’ 2 ὔ; ν Α ’ 

ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι διὰ τὴν ξαυτῶν πονηρίαν ἀξίους ξαυτοὺς κατέ- 

στησαν τῆς τοιαύτης ἐνεργείας, καὶ τούτων διαφερόντως ὃ 
Πάνδαρο ιλότιμόο τε ὧν καὶ φιλογρήματος καὶ τὴν ἄϑεον θύς. ᾧ μος φιυνοχρθήματος η 

»} γΨῚ ῶω 

ξωὴν προβεβλημένος. διὸ καὶ ἢ 4ϑηνᾷᾶ προελϑοῦσα κατὰ 

τὸν νοῦν τοῦ πατρὸς οὐ τὸν ἐπιτυχόντα κινεῖ πρὸς τὴν 

πρᾶξιν, ἀλλὰ ξητεῖν λέγεται Πάνδαρον, ὡς ἂν μάλιστα πρέ- 

ποντὰ πρὸς τὴν τιμωρὸν ἐνέργειαν 

Πάνδαρον ἀντέϑεον διξημένη εἴ που ἐφεύροι 

Π|. 4 881. 

ξ 2 ὅ τε τυχὼν ΡΙ. | ὁ οτ. ΡΙ. | πολλὰ ταῦ! ταῦτα ταΐ 
16 αὐτοὺσ 18 σαλευτὸν ὑφ᾽] ἀσάλευτον ἐφ᾽ 
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σπάνιον γὰρ χαὶ δυσεύρετον ὄντως τὸ τοιοῦτον γένος; ἔ. 615. 
τὸ πάντα μὲν δρᾶν ὑπομένον πάντα δὲ πάσχειν. ἀντικεί- δ᾽8 
μενον δὲ τῷ ϑείῳ διὰ δή τινα Γιγαντιχὴν καὶ ἀποτετολμη- 
μένην ἕξιν τῆς ψυχῆς. ὥσπερ δὴ οὖν οὐχ οἱ ἰατροὶ τῶν 

τομῶν αἴτιοι καὶ τῶν καύσεων, ἀλλὰ τὰ πάϑη τῶν ἰατρξευο- ὅ 

μένων, οὕτως οὐδὲ οἱ ϑεοὶ τῶν περὶ τοὺς ὄρκους καὶ τὰς 
σπονδὰς ἀσεβημάτων, ἀλλ᾽ αἵ ἕξεις τῶν ποιούντων. δεύτε- 
οον δὲ ἐπὶ τούτῳ κἀκεῖνο κατανοήσωμεν, ὡς οὐδὲ προελ- 
ϑοῦσα ἡ ᾿4ϑηνᾶ καταναγκάξειν λέγεται τὸν Πάνδαρον εἰς 

τὴν πρᾶξιν, ἀλλὰ πειρᾶσϑαι μόνον. εἰ καὶ πρὸς ταύτην 10 

ἐπιδίδωσιν ξαυτὸν τὴν ἐνέργειαν" οὐ γὰρ ἀναιρεῖται τὸ ἐφ᾽ 

ἡμῖν, οὐδ᾽ ἂν τὰ ἔσχατα πεπλημμεληκότες ὦμεν" 

ἦ δά νύ μοί τι πίϑοιο. Δυκάονος υἱὲ δαΐφρον 
[Π. 4 981]: 

ὁ δὲ ὑπὸ λαιμαργίας τῶν χρημάτων ἀκούσας καὶ τῆς δυνα- 1 
στείας ἐπιπηδὰ ταῖς ἀδίκοις ἐνεργείαις. μόνον οὐχὶ τοῦ 

ποιητοῦ ταῦτα βοῶντος. ἃ καὶ ὁ ἐν Πολιτείᾳ Σωβράτης, 

ὅτι πολλὰ προτείνεται ταῖς ψυχαῖς ἔκ τοῦ παντός. ἃ κατα- 

πλήττειν τοὺς ἀνοήτους καὶ περὶ τὰς αἱρέσεις τῶν βίων 

ἀποφαίνειν πλημμελεῖς. ὥσπερ οὖν ὃ προφήτης προτείνει 30 
τὸν τυραννικὸν βίον καὶ ὃ πρῶτος ἀνελόμενος τοῦτον ἀνό- 

ητὸς εἴρηται. καίτοι τὸ προτεῖναν ϑεῖόν τι πάντως ἦν, οὕτω 

δὴ καὶ τῆς ᾿Δϑηνᾶς εἰς αἵρεσιν τὸν Πάνδαρον καταστησάσης 

τῆς τε δυνατωτέρας καὶ πλουσιωτέρας τάξεως μετὰ ἀϑεότη- 

τος καὶ τῆς ἐναντίας ἐκεῖνος αἱρεῖται τὴν χείρονα. καὶ 5 
οὐχ ἡ ᾿Αϑηνᾶ τῆς αἱρέσεως αἰτία, ἀλλ᾽ ἡ μοχϑηρία τοῦ 

ζ »“" 2 
αἱρουμένου" οὐδὲ γὰρ ὃ προφήτης τῆς τυραννίδος, ἀλλ᾽ 1. 68. 

ἢ λαιμάργία τοῦ τὸν βίον τοῦτον προβάλλοντος. διὸ καὶ 
ω 2 ΝΕ 2 ᾿ 

πειϑόμενος ὁ Πάνδαρος τῇ 4ϑηνᾷ δι΄ ἄνοιαν τοῦτο πάσχειν 
5 . 2 Ἁ 2 ὔ ,ὔ 2 λ “Ὁ 7 ι 

εἴρηται οὐ γὰρ ἐκείνῃ πείϑεται. ἄλλα τῷ φιλοχρημάτῳ καὶ 30 

18 πίϑοιο)] νι Ῥυϊὰβ ΘΧ εἰ τὰ ν68] 160. 16 τηϑ]ῖτη ὑπακού- 
σας 11 οἵ τϑρ. Χ 6188 54ᾳ. 20 πλημμελεῖν τηΐ, ν ΘΧΡ. οὗ 
α 88. τὴ προκχρίνξι τὰαῖ, ΟΟΥΥ. ταϑ 
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2 7 “ δ -» -᾿ ’ -Ὁἢ»΄- ν) ,ὔ 9 

ἀνοήτῳ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς. γμαίτοι πῶς οὐ θαυμαστὸν, εἰ 

ϑηνᾶ μὴ φρονήσεως αἰτία. ἄλλα ἀνοίας: ἄλλα καὶ νοῦ 

ἀπόρροια πανουργία γίνεται, φησὶν ὁ Πλωτῖνος [Π|8, 11], 
καὶ σωφροσύνης ἔλλαμψις ἀκόλαστός ἐστιν καὶ ἀνδρείας 

5 δόσις ϑρασύτης. ὁποῖ᾽ ἄττα γὰρ ἂν ἢ τὰ τῆς ξωῆς εἴδ 9 γὰρ ἂν ἡ τὰ τῆς ξωῆς εἴδη; 
τοιαύτην ἀνάγκη καὶ τὴν μέϑεξιν γίνεσθαι τῶν κρειττόνων" 

καὶ οὗ μὲν νοερῶς τῶν νοερῶν μετέχουσιν. οἱ δὲ δοξαστι- 
κῶς, οὗ δὲ φανταστικῶς, καὶ οὗ μὲν ἀπαϑῶς τῶν παϑῶν,. 

οὐ δὲ μετριοπαϑῶς. οὗ δὲ ἐμπαϑῶς" πάντα δὲ ὑπὸ τῶν 

10 ϑεῶν κινεῖται [καὶ] κατὰ τὴν ἐπιτηδειότητα τὴν ξαυτῶν᾽ 
2 -“ ζ »"Ἵ:Ἱ 

ὥστε οὐχ ὑπὸ Διὸς καὶ Αϑηνᾶς ἡ τῶν ὅρκων σύγχυσις, 

ἀλλὰ ὑπὸ Πανδάρου καὶ τῶν Τρώων. ἐξῆπται δὲ αὕτη τῶν 
ϑεῶν ἢ πρᾶξις ὡς πρόδρομος οὖσα τῆς δίνης. καὶ ὡς 
παρασχευάζουσα τοὺς παρέχοντας πρὸς τὴν τελέαν κόλασιν 

τ τῶν ἁμαρτημάτων (τοιαύτη γὰρ ἢ τιμωρία. καϑάπερ ἡμᾶς 

ὁ ᾿ϑηναῖος ξένος ἀνεδίδαξεν)" οὐδὲ τῶν ἀληϑινῶν πκα- 
»ὦ᾿᾽ -»"ὝὍ - -»"Ὗ 2 - 

κῶν αἴτιον τὸ ϑεῖον ταῖς ψυχαῖς, ἀλλ᾽ αἵ μοχϑηραὶ τῶν 
- ΟΠ, -Ρ “- 3 7 2. ἃ ν) - »} ψυχῶν ἕξεις τῶν πλημμελῶν ἐνεργημάτων εἰσὺὴν αὐταῖς ἀρ- 

χηγοί. πᾶσα δὲ ἐνέργεια, κἂν ἢ πλημμελὴς εἰς τὸ πᾶν 

40 προϊοῦσα, ϑεῶν ἐφεστώτων γίνεται καὶ προνοίας ὁλωιωτέρας 

ἢ μερικωτέρας. γίνεται γὰρ ἀδίκως μὲν τῷ δρῶντι δικαίως 
δὲ τῷ πάσχοντι, φησὶν ὁ Πλωτῖνος [ΤΥ 8, 16], καὶ ὅσον 

εθ8ν. μέν 1 ἐστιν αὐτῆς ἄϑεον, ἐκ τῆς μερικῆς αἰτίας ἔχει τὴν 
γένεσιν τῆς ἀποτελούσης τὴν ἐμπαϑῆ πρᾶξιν, ὅσον δὲ ἀγα- 

᾽ὔ 2 -ὭωὭ 2 4 4 »“ 4 ’ 

8ὅ ϑόν. ἐκ τῶν ἐφεστώτων τυγχάνει τοῦ προσήκοντος τέλους. 
, »ο΄ἷ ᾽ « 

ἔδει γὰρ τοὺς τῶν μεγίστων ἀδιπμημάτων ἄρξαντας ἀναπλη- 
ϑῆναί ποτε πρὸς τὴν δίκην" τοῦτο δὲ οὐκ ἄν ποτὲ συνέβη. 
μὴ τῆς μοχϑηρίας αὐτῶν ἀναπλωϑείσης᾽" πολλαὶ γοῦν τῶν 

ἕξεων ἀνενέργητοε μένουσαι τῆς προσηκούσης ϑεραπείας 
80 τυχεῖν ἀδυνάτους ποιοῦσιν τοὺς ἔχοντας. διὸ καὶ βουλεύονται 

ὅ 8 ἐπίδοσις 11 ἡ 855. τηϑ 14 παρέχοντας 56. τὴν 
στρᾶξιν 16 ὁ δάά. τηϑ 28 ἀναπλωϑείσησ τοῖ] πληρωϑείσησ 
Ὡγὅ 80 οἵ. Ζ 145α6ᾳ. 
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οἵ ϑεοὶ περὶ τοῦ παῦσαι τὸν πόλεμον σωζομένων τῶν Τρώων, 
καὶ ἡ τῆς δίκης προστάτις ϑεὸς κωλύει τὴν τοιαύτην ἐνέρ- 

γειαν, ἵνα ϑᾶττον ὑπόσχωσι τῶν ἡμαρτημένων ποινήν᾽ καὶ 
ἡ ταύτης συνεργὸς κινεῖ πρὸς τὴν σύγχυσιν τοῦ ὕρκου, ἵνα 
κατὰ πᾶσαν ἑαυτῶν τὴν μοχϑηρίαν ἐνεργήσαντες ὑπὲρ πά- ὅ 

σης τὴν κόλασιν δέξωνται. οὔτε γὰρ ἀνιάτους μένειν ἦν 
ἀγαθὸν οὔτε πρὸ τῶν δευτέρων ἁμαρτημάτων ἰαϑῆναι τὴν 
ὑποικουροῦσαν ἔνδον μοχϑηρίαν. πάσης οὖν τῆς ἀδίκου 
ξωῆς ἐν αὐτοῖς ἀναστομωϑείσης ἕπεται δίκη σωφρονίξουσα 

τὴν ὅλην ἀνοσιουργίαν. 10 

Τίς ἐστιν ἡ ἐν τῇ ποιήσει τοῦ Διὸς τῶν ϑεῶν 
εἰς ἔριν κατάστασις διὰ Θέμιδος, ἀνάπτυξις τῆς ὅλης 

τοῦ μύϑου ϑεωρίας. 

Πρὸς μὲν οὖν τὴν προειρημένην ἀπορίαν ὧδέ πὼς ἀπαν- 
τήσωμεν. ἐπεὶ δὲ καὶ τῆς κρίσεως διαμνημονεύει τῆς παρ᾽ τ 
Ὁμή ὧν ϑεῶ ὶ τῆς ἔριδος, ἐφ᾽ ἣν ὁ Ζεὺς ἀ Γ μήρῳ τῶν ϑεῶν καὶ τῆς ἔριδος, ἐφ΄ ἣν ὁ Ζεὺς ἀνακινεῖ 
τὰ πλήϑη τῶν ϑεῶν διὰ τῆς Θέμιδος πάντα πρὸς ἕξαυ- 1. θ8τ. 

τὸν ἀνάγων, λεκτέον τι καὶ περὶ τούτων. ὅτι μὲν οὖν ὃ 
Ζεὺς μονάς ἐστι παντὸς τοῦ πλήϑους τῶν ἐγκοσμίων ϑεῶν, 

2 »“ 

καὶ ὅτι πάντας καὶ παράγειν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ δύναταν καὶ ἐπι- 90 
στρέφειν εἰς ἑαυτόν, εἴρηται πολλάκις. διττῆς δὲ οὔσης τῆς 
εἰς τὸ πλῆϑος αὐτοῦ προϊούσης ἐνεργείας. τῆς μὲν ἐπι- 
στρεπτικῆς, τῆς δὲ κινητικῆς εἰς τὴν τῶν καταδεεστέρων 

’ Ν » τ ’ »“ Ἁ Α Ά 

προμήϑειαν,. διττὰς καὶ ἡ ποίησις τοῦ Διὸς πρὸς τοὺς 

ϑεοὺς ἀναγράφει δημηγορίας. καὶ κατὰ μὲν τὴν προτέραν 536 
-“΄ὖ 9 ’, ἢ Α δ 4 "κυ 4 

τῆς ἀμίχτου καϑαρότητος μεταδιδοὺς ὑπόκειται τῷ πλήϑει 
- »" ς Ὁ ἢ ; ’ ᾽ τῶν ϑεῶν ὃ εἷς καὶ ὅλος δημιουργός, χωριστάς τε δυνάμεις 

αὐτοῖς ἐνδίδωσιν ἁπάσης τῆς περικοσμίου διαιρέσεως" διὸ 

2 προστάτισ] ᾿ ΘΧ ἡ τη 9 16 ἐπεὶ τα] εἰ τη ΐ 24 οἵ 
. Θ ὅπ5αα. Υ᾽ 205αα. 
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καὶ παρακελεύεται πᾶσιν ἀφίστασϑαι τοῖς ϑεοῖς τοῦ πολέ- 

μου καὶ τῆς ἐναντιώσεως τῶν ἐγκοσμίων πραγμάτων. ἐν 
- ’, -»Ὁ - 

δὲ τῇ δευτέρᾳ κινεῖ πῶς αὐτοὺς εἰς τὴν πρόνοιαν τῶν 
, ᾿ ς.» » ; ο» 3 Α 

καταδεεστέρων καὶ ἑφίησιν ταῖς διῃρημέναις αὐτῶν εἰς τὸ 
» ’ ΟΥ̓ Ἁ ; 2 5 πᾶν προόδοις, ἵνα μὴ μόνον καϑ' ἕνα συνέχωνται τὸν δη- 

μιουργιπκὸν νοῦν, ὃν οὔτε παρεξελϑεῖν δυνατόν, ὥς φησιν 
ἡ ποίησις, οὔτε ὑπερδραμεῖν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς ξαυτῶν 
ἰδιότητας ἐνεργῶσιν εἰς τὰ προνοούμενα᾽ διὸ καί φησιν ὃ 

Ζεύς" 
2 7 2.»ϑ 5ὃ»ξϑὃ6 ᾽ 5. Δ ’ 2 ι δ᾽.» 10 ἀμφοτέροισι δ᾽ ἀρήγεϑ' ὕπῃ νόος ἐστὶν ἑἕκάστου 

[Ὑ 25. 
ἐπειδὴ δὲ καὶ αἱ πρόοδοι τῶν ϑεῶν οὐκ εἰσὶν ἀπεσπα- 
σμέναι τῆς δημιουργικῆς μονάδος, ἐπιστρέφει πρῶτον αὐτοὺς 

1 ἡ Θέμις εἰς ἐκείνην᾽ 
819 Ζεὺς δὲ Θέμιστα κέλευσε ϑεοὺς ἀγορήνδε κα- 

λέδσσαι [Ὑ 4]. 
ἱκᾳ ν “Ὸ Α Α ’ “Ὁ 4 2 “ ἵνα καὶ προνοοῦντες κατὰ τὴν βούλησιν τοῦ πατρὸς ἐνεργῶσι 

᾿ ᾿ ῳ ῇ , 2 ς } Χ καὶ τὴν τῆς Θέμιδος κρίσιν. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ποιητὴς διῃρημένας 
ὃν παραδέδωκεν ἡμῖν τὰς τοῦ ὅλου δημιουργοῦ πρὸς τοὺς 

90 νέους δημηγορίας ϑεούς᾽ ὁ δὲ Τίμαιος [». 415] ἡνωμένως 
αὐτὸν καὶ ἐπιστρέφοντα ποιεῖ τὸ πλῆϑος εἰς ξαυτὸν καὶ εἰς 

τὴν πρόνοιαν ἀνεγείροντα τῶν ϑνητῶν, ἵνα κατὰ δίκην 

ἄγωσιν τὰ δεύτερα πάντα τῆς ξαυτῶν γενέσεως. ταῦτα δὲ 

οὐδὲν διαφέρει τοῦ κινεῖν τε αὐτοὺς ἐπὶ τὸν πόλεμον καὶ 
διὰ τῆς Θέμιδος ἀγείρειν εἰς ἑαυτόν. καὶ γὰρ οἵ τῆς γενε- 

σιουργοῦ προϊστάμενοι φύσεως τὸν ἐν τῇ ὕλῃ διακυβερνῶσι 97 9 μ“ φ Ήη υλῇ 0 
Χ 2 -“ -Ὁ Ω 2 7 

πόλεμον, καὶ οἵ κατὰ δίκην ἐνεργοῦντες τῆς ὕλης ἑξήρτην- 
ἶ ἕ ς ,ὔ » ᾿ “ Α ΟΥ̓ ται Θέμιδος. ἧς ἡ Δίκη παῖς, καὶ μιμοῦνται τὸν ἕνα δη- 

μιουργιπὸν νοῦν, ᾧ μὴ ϑέμις ἄλλο τι δρᾶν πλὴν τὸ κάλλι- 
80 στον, ὡς αὐτός πού φησιν ὁ Τίμαιος [». 8051. 

ὧι 2 

ὅ δημιουργὸν, ΟΟΥΥ. Ὁ 10 δ᾽ ἂρ ἦγεϑ'᾽ 
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2 Τίς ἡ τῶν ϑεῶν κρίσις ἡ ἐν τοῖς μύϑοις τοῖς τοῦ 
ποιητοῦ καὶ τένας αἰνέίσσετας βέων διαφορᾶς. 

᾿Δλλὰ μὴν καὶ τὴν ϑρυλουμένην κρίσιν τῶν ϑεῶν, ἣν 
παρὰ τῷ ᾿Δ4λεξάνδρῳ γενέσθαι φασὶν οἵ μῦϑοι κατὰ τὴν 
παλαιὰν φήμην. οὐ δεῖ νομίξειν αὐτῶν ὄντως εἶναι τῶν 5 
ϑεῶν ἔριν τε πρὸς ἀλλήλας καὶ ὑπ᾽ ἀνδρὸς βαρβάρου κρί- 

σιν, ἀλλ᾽ ἡγητέον ὅτι καὶ αἵ τῶν βίων αἱρέσεις. ὃς δὴ 
πολλαχοῦ παραδίδωσιν ὁ Πλάτων, ὑπὸ ϑεοῖς ἐφόροις γίγνον- 

ται τῶν ψυχῶν. καὶ τοῦτο δήπου καὶ αὐτὸς ἐν Φαίδρῳ 
[». 2529 5α. 266] διδάσκει σαφῶς, τὸν μὲν βασιλικὸν βίον 10 

Ἥρας εἶναι λέγων. τὸν δὲ φιλόσοφον 4ιός, τὸν δὲ ἐρωτικὸν 
᾿Φφροδίτης. ὅταν οὖν αἱ ψυχαὶ πολλῶν αὐταῖς ἐκ τοῦ παν- 

τὸς προτεινομένων βίων κατὰ τὴν ἑἕαυτῶν κρίσιν τούσδε 

μὲν ἀσπάζωνται,. ] τούσδε δὲ ἀποσχευάξωνται, τηνικαῦτα 1. θ84ν. 

οὗ μῦϑοι μεταφέροντες ἐπ᾽ αὐτοὺς τοὺς ϑεοὺς τὰς τῶν βίων 15 

ἰδιότητας κρίνεσϑαί φασιν ὑπὸ τῶν αἱρουμένων τοὺς βίους 
τοὺς ἐφόρους τῆς κατ᾽ εἶδος ἐν αὐτοῖς ἐξαλλαγῆς. καὶ κατὰ 

τοῦτον δὴ τὸν λόγον καὶ ὁ ᾿Δλέξανδρος καταστῆναι λέγεται 
κριτὴς ᾿ϑηνᾶς καὶ Ἥρας καὶ ᾿ἀφροδίτης; τριῶν μὲν αὐτῷ 

βέων προτεινομένων, ἑλόμενος δὲ τὸν ἐρωτικόν, καὶ τοῦτο 30 
οὐ μετὰ φρονήσεως, ἀλλ᾽ ἐπιτρέχων τῷ τῶν φαινομένων 
κάλλει καὶ τὸ εἴδωλον ἐπιδιώκων τοῦ νοητοῦ κάλλους. ὃ 

μὲν γὰρ ὄντως ἐρωτικὸς νοῦν καὶ φρόνησιν προστησάμενος 

καὶ μετὰ τούτων τό τε ἀληϑινὸν κάλλος καὶ τὸ φαινόμενον 
ϑεωρῶν οὐχ ἧσσόν ἐστιν ᾿Δϑηναϊκὸς ἢ ᾿Αφροδισιαχός" ὃ 35 
δὲ αὐτὸ καϑ'᾿ αὐτὸ μόνον τὸ ἐρωτικὸν εἶδος ἐπιδιώκων 
μετὰ πάϑους ἀφίσταται μὲν τῶν ἀληϑινῶν καλῶν καὶ ἀγα- 
ϑῶν, ὑπὸ δὲ ἀνοίας καὶ λαιμαργίας ἐπιπηδᾷ τῷ εἰδώλῳ 

τοῦ καλοῦ καὶ περὶ τοῦτο κεῖται πεσών, οὐδὲ τῆς τῷ ἐρω- 

1 τοῖς δὺο τοῦ οτὰ. ἢ 18 τοὺς μὲν ἢ 21 φρονήσεων 
τη ἷ, ΟΟΥΤ. τῇ ϑ 
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τιμῷ συμμέτρου τελειότητος τυχών. ὃ γὰρ δὴ τελέως ἐρω- 

τικὸς καὶ ᾿ἀφροδίτῃ μέλων ἐπ᾽ αὐτὸ τὸ ϑεῖον κάλλος ἀνά- 
γεται τῶν ἐν αἰσϑήσει καλῶν ὑπερορῶν᾽ ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦ 
ἐμφανοῦς κάλλους καὶ τοῦ ἐν ὕλῃ τὴν ὑπόστασιν ἔχοντος 

8 εἰσί τινες ᾿Αφροδισιακοὶ προστάται δαίμονες. διὰ δὴ τοῦτο 
καὶ ὁ τὸ εἴδωλον περιέπων συνεργοῦ λέγεται τῆς ᾿Δφροδίτης 

τυγχάνειν. 

Τίνες εἰσὶν αἱ ἐν ταῖς ϑεομυϑίας μεταβολαὶ 
τῶν ϑεῶν εἰσαγόμεναι καὶ κατὰ πόσους τρόπους 

10 αὐτὰς διατιϑέασιν καὶ διὰ ποίας αἰτίας. 

-“- , Α ὔ 2 - -“Ὡ 7 Ὶ 

ἔθάν. Ταῦτα καὶ πρὸς ταυτὴν ἀπαντῶντες τοῦ Σωκράτους τὴν 

ἐπίστασιν ἐροῦμεν. ἐπειδὴ δὲ οὐ μόνον ἀγαϑουργὸν ἡμῖν 
ἀποδέδεικται τὸ ϑεῖον, ἀλλὰ καὶ ἀμετάβλητον καὶ ἄμορφον 
καὶ ἁπλοῦν καὶ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχον, εἰκό- 

1 τῶς ἐφεξῆς ὃ Σωκράτης τὰ τοιαῦτα τοῦ Ὁμήρου κρίσεως ὧϊ 

8 -Ὁ--ς ἀξιοῖ 
καί τε ϑεοὶ ξείνοισιν ἐοικότες ἀλλοδαποῖσι 

παντοῖοι τελέϑοντες ἐπιστρωφῶσι πόληας [0ᾶ. 
ο 488 5ᾳ.] 

40 καὶ αὖ ὅσα περὶ Πρωτέως εἴρηται καὶ Θέτιδος ὡς μετα- 
βαλλόντων τὰς ἑαυτῶν μορφὰς καὶ ποικίλων φανταξομένων. 

καὶ ὅτι μὲν τῶν τοιῶνδε τοῖς τῆς πολιτωνῆς παιδείας γνη- 

σίως ἀντιλ ἔνοις οὐδὲ ἐπαΐειν προσήκει, πάντως π ς ηψομξένοις 0 αἰξίν προσηΐξι,. παντῶς που 

δῆλον. δεῖ γὰρ τῆς ἀκινήτου μελλούσης ἔσεσϑαι πολιτείας 
95 καὶ τὸ παράδειγμα ἀμετάβλητον ἑστάναι καὶ τῆς ἐν ἁπλοῖς 

“ἢ 2 ἤϑεσιν ὑφεστώσης ἁπλοῦν, ἀλλ᾽ οὐ ποικίλον οὐδὲ μετα- 
μὰ ’ 2. ’, Ω Α ἍἋ ς βολαῖς παντοίαις ἐξαλλαττόμενον. ὅτου γὰρ ἂν ὁ δημι- 

ουργός. εἰς τὸ κατὰ τὰ αὐτὰ ἔχον βλέπων ἀεί, τὴν 

2 μέλλων ὅ ἀφροδίσια ταἷ, κοὶ 55. τι 12 οἵ 88, 8 
16 οἵ ῬΙ. 1 381} 54α. 28 προσήκειν, ΟΟΥ. Ὁ 27 ὩΟΉ 

δια νϑερυσα δἰ ουθαν Ῥ]ϑύοη5 Ἰοοὰβ ΤΊτη. 288 
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ἰδέαν καὶ τὴν δύναμιν ἀπεργάξηται, καλὸν ἐξ 
γ ΄ Ν 3 “ -» ς ς , ’ ἀνάγκης οὕτως ἀποτελεῖσϑαι πᾶν, ὡς ὁ Τίμαιός 

φησιν ὅτου δὲ ἂν εἰς γεγονός, γενητῷ παραδείγ- 
ματι προσχρώμενος, οὐ καλόν. τῶν γὰρ μεταβολὴν 

ἐπιδεχομένων καὶ τὰ εἴδωλα πολλῷ μᾶλλόν ἐστιν γενέσεως ὅ 

ἀναπεπλησμένα καὶ ποικιλίας καὶ τῆς ὑλικῆς αἰσχρότητος. 
“ὖ » ς Υ͂ “ ΄“ῳ δεῖ δὲ αὐ καὶ τὴν Ὁμήρου διάνοιαν ἔνϑεον οὖσαν τῷ λο- 

γισμῷ συνελεῖν᾽ καίτοι μὲ οὐ λέληϑεν, ὅτι τὰς προκειμένας 
δ΄, - » οι» ’ ς 2. τ δήσεις τῶν μνηστήρων τις αὐτῷ πεποίηται λέγων, ἀφ΄ ὧν 9 

ν “᾿ “- οὐκ ἔστιν τὸν ποιητὴν εὐθύνειν. οὐδὲ [ γὰρ ἐκ τῶν ἐ. θὅτ. 
Καλλικλέους λόγων οὐδὲ τῶν Θρασυμάχου τὴν τοῦ Πλάτωνος 

Ϊφ δι» ΄ὕ 2. 2. 5“, 2η ἢ 2 » Α δόξαν αἵρεῖν δοκιμάξομεν, οὐδ΄ εἴ τις ἐλέγχειν ἐπιχειροῖ τὸν 
’ -»"“ΡὟ᾿ -" - Πλάτωνα διὰ τῶν τοῖς σοφισταῖς ἀποτετολμημένων ῥημά- 

τῶν, κατὰ πόδας αὐτὸν ποιεῖσϑαι τοὺς ἐλέγχους φήσομεν. 
3 “ 

ἀλλ᾽ ὅταν Παρμενίδης ἢ Σωκράτης ἢ Τίμαιος ἢ ἄλλος τις τὸ 
“Ὁ Δ ’ ’ 4 - ᾽ ν] ᾿ τῶν οὕτω ϑείων φϑέγγηται. τότε τῶν Πλάτωνος ἀκούειν 

ς , , ι Ω ᾿ -. Ὁ - 2 -» 
ἡγούμεθα δογμάτων. καὶ οὖν καὶ τῶν Ὁμηρικῶν ἐπιβολῶν 

ποιησόμεϑα τὴν κρίσιν οὐκ ἐξ ὧν οἱ μνηστῆρες λέγουσιν 
ἍἋ - 2 ς᾽» 2 ’ ’ ς 2. 2: ἢ τῶν παρ᾽ αὐτῷ τις εἰς πονηρίαν διαβεβλημένων, ἀλλ᾽ ἐξ 
ὧν αὐτὸς ὃ ποιητὴς ἢ Νέστωρ ἢ Ὀδυσσεὺς φαίνεται λέγων. 30 
εἰ δ᾽ οὖν καὶ ταῦτά τις εἰς τὴν Ὁμήρου διάνοιαν ἀναπέμπειν 

ἐθέλοι, πά ἦκ ἀπορήσει λόγων συμφώ ἐν ταῖς ἴε ι. πάντως οὐκ ἀπορήσει λόγων συμφώνων μὲν ταῖς ἱερα- 
τιπκαῖς ἁπάσαις πραγματείαις, συμφώνων δὲ ταῖς τελεταῖς καὶ 880 
τοῖς μυστηρίοις καὶ ταῖς τῶν ϑεῶν ἐπιφανείαις, ὃς ὄναρ τὲ 

καὶ ὕπαρ γινομένας ἄνωϑεν ἡ τῶν ἀνθρώπων φήμη παρε- 95 

δέξατο. ἐν ἅπασι γὰρ τούτοις οἵ ϑεοὶ πολλὰς μὲν ἑαυτῶν 
προτείνουσι μορφάς. πολλὰ δὲ σχήματα ἐξαλλάττοντες φαΐί- 
νονται καὶ τότε μὲν ἀτύπωτον αὐτῶν προβέβληται φῶς. 

Ἂ } 2 »} 4 Ἁ 2 ἢ ͵ Α 2 τότε δὲ εἰς ἀνθρώπου μορφὴν ἐσχηματισμένον, τότε δὲ εἰς 

8 προσχειμένασ, ΟΟΥΥ. Ὁ 9 μνηστήρων] στήρ τ. τα 
17 καὶ δύο οὖν 6Χχ ἡ αὖ νἱᾶ. τα (καὶ οὕτω Ὁ) 22 συμφωνῶν 
16 οὐ ταΐτἃ 28 ἁπάσαισ ἴτὰ. τα 
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ἀλλοῖον τύπον προεληλυϑός. καὶ ταῦτα καὶ ἡ ϑεοπαρά- 

δοτος μυσταγωγία παραδίδωσιν" ταῦτα γάρ φησιν 
2 4 ἍἋ κ ᾽ ἐπιφωνήσας ἢ παιδὶ κατόψῃ 

ο ᾽ » 
πῦρ ἴκελον σκιρτηδὸν ἐπ΄ ἠέρος οἶδμα τιταῖνον, 
μ᾿ » -“ 3 μ Ω ᾿ ἤ ἢ καὶ πῦρ ἀτύπωτον οϑεν φωνὴν προϑέουδαν. ὅ 
ἢ φῶς πλούσιον ἀμφὶ γύην δοιξαῖον ἕλιχϑέν᾽ 
ἀλλὰ καὶ ἵππον ἰδεῖν φωτὸς πλέον ἀστρά- 

ἢ θόν. πτονΐτα, 
“Ἃ , - » ΄ 2 ᾽ ΑΥ̓͂ 
ἢ καὶ παῖδα ϑοοῖς νώτοις ἐποχούμενον ἵππου 

1᾽.. ἔμπυρον ἢ χρυσῷ πεπυκασμένον ἢ πάλι γυ- 

1 

2 

2 

ὧι 

Φ 

Θι 

μνόν. 

ἢ καὶ τοξεύοντα καὶ ἑστηῶτ᾽ ἐπὶ νώτοις. 
καὶ ὅσα τούτοις ἐφεξῆς τὰ λόγια προστίέϑησιν, οὔτε ἀλλοί- 

4} ’ 2 Ἁ 2. κ Α -“ 2 ὦσιν οὔτε ποικιλίαν οὔτε μεταβολὴν ἐπὶ τὸ ϑεῖον ἀνα- 

πέμποντά ποϑεν, ἀλλὰ τὰς μεϑέξεις αὐτοῦ διαφόρους ἐπι- 
δεικνύοντα. τὸ γὰρ ἁπλοῦν τῶν ϑεῶν ποικίλον φαντάξεται 

"- δ - 27) 7 3 [4 ΒΝ ν 2. - 

τοῖς ὁρῶσιν, οὗτε μεταβαλλόντων ἐκείνων οὔτε ἐξαπατᾶν 

προϑεμένων, ἀλλὰ τῆς φύσεως αὐτῆς κατὰ τὰ μέτρα τῶν 
μετεχόντων τὰς τῶν ϑεῶν ἰδιότητας ἀφοριζούσης. ἕξνὸς γὰρ 

ὄντος τοῦ μετεχομένου ϑεοῦ νοῦς μὲν ἄλλως μεταλαμβάνει. 

ψυχὴ δὲ ἄλλως νοερά. φαντασία δὲ ἄλλως. αἴσϑησις δὲ 
2 . ἐλ Α 9 ὔ κι Α 3 ᾽ Χ( Α 

ἄλλως" ὃ μὲν ἀμερίστως, ἢ δὲ ἀνειλιγμένως. ἣ δὲ μορφο- 

τικῶς. ἣ δὲ παϑητικῶς. καὶ ἔστι τὸ μετεχόμενον μονοειδὲς 
μὲν κατὰ τὴν ὕπαρξιν, πολυειδὲς δὲ κατὰ τὴν μέϑεξιν, 

»" 7 2 δν ι , χ , 2) 
καὶ ἀμετάβλητον καϑ' αὐτὸ καὶ μονίμως ἱδρυμένον, ἄλλοτε 

δὲ ἀλλοῖον διὰ τὴν αὐτῶν ἀσϑένειαν τοῖς μετέχουσι φαν- 

ταζόμενον. καὶ οὐ ταῦ γλλὰ καὶ βά ὁ ἀἁβαρὲ μενον. ὑ οὐ ταῦτα μόνον, ἀλλὰ καὶ βάρους τὸ ἀβαρὲς 

φαΐένεται τοῖς πληρουμένοις αὐτοῦ μετέχον οὐ φέρει μὲ 

1 οὗ ἀ8 οὐ. ομδ]ᾶ. ὅτ 8 ἐπιφωνησασὴ παιδι κατοψη]) 
ΟοΟΙΥαῚῦ Ὁ, ὑπᾶθ ἴῃ ΟΥΤΟΥΘΒ ἱπαπιούιβ θϑὺ ΠΟΌΘΟΚ ΑρῚ. 106 
4 ἴϑια ΤιοῦθοκΚ 6 πλησίον φβηοὺ [ ἀμφιγύην] ἀμφιχύδην 
ΠΟΌΘΟΚ 16 ποτὲ Ὁ 18 προσϑεμένων, ΟΟΥΥ. Ὁ 22 ἄνει- 
λεγμένωσ (ει 1γ. 2ὅ καϑαυτὸν, δὰ {μὲν καϑ' αὑτὸ 

28 οἵ ὙΥΟΙ Ῥούρ. 168: Κτο]] ἀθ οὐ. ομϑ]ᾶ. 9 
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τοῦ δοχέως ἡ τάλαινα καρδία, φησίν τις ϑεῶν. ὅϑεν 
δὴ καὶ ὃ ποιητὴς ἕν ἄλλοις ἐνθέως καὶ τῶν τοϊούτων 

συνησθημένος περὶ τῆς ἀϑηνᾶς πού φησιν" 

μέγα δ᾽ ἔβραχε φήγινος ἄξων 
βοιϑοσύνῃ᾽ δεινὴν γὰρ ἄγεν ϑεόν [Εἰ 888 5α.]. 

καίτοι κἀνταῦϑα λέγειν ἔξεστιν᾽ καὶ πῶς βαρύτητος αἴτιον 
τὸ ἀβαρές; ἀλλ᾽ ὁποῖον ἂν ἢ τὸ μετέχον, τοιοῦτον ἀνάγκη 
φαίνεσϑαι τὸ δτεγόμενον. εἴτε οὖν ξένοιο ἐοικότες φαί- ἴ. θθτ:. φ μέετξχομ 

νοιντὸ τῶν ϑεῶν τινες. εἶτε ἄλλην τινὰ προϊσχόμενοι μορ- ὑνξξς. δὲ Ί προιοχομ νος 
᾽ 2 2 2 ’ ς ’ Ἁ Ἁ ἤ 

φῆὴν, οὐ ἕν ἕκείνοις ὑποτίϑεσϑαν χρὴ τὴν φαινομένην 
2 -- -“ 

μεταβολήν. ἀλλ᾽ ἐν ταῖς διαφόροις ὑποδοχαῖς ποικίλλεσϑαι 

τὴν φαντασίαν. 
ἰχ ᾿ 5 ᾽ " ᾿ ἤ ς , » 
Βνὰα μὲν οὖν τρόπον τὸν εἰρημένον ἢ ποίησις τῶν 

ἀμεταβλήτων μεταβολὰς πολυειδεῖς παραδίδωσιν. ἕτερον δὲ 
ὅταν καὶ αὐτὸ τὸ ϑεῖον πολυδύναμον ὑπάρχον καὶ πλῆρες 
παντοίων εἰδῶν ποικίλα προτείνῃ ϑεάματα τοῖς εἰς αὐτὸ 

βλέπουσι. τότε γὰρ αὖ τὴν ἐξαλλαγὴν τῶν δυνάμεων ἐν- 
δειπκνυμένη μεταβάλλειν αὐτό φησι τὸ πάσας ἔχον ἐν ξαυ- 

“« ν [4 ᾽ὔ 3 Ἁ ’ 3) 27 

φῷ τὰς δυνάμεις ταύτας εἰς πολλὰς μορφάς. ἄλλοτε ἄλλην 
Α ἂᾶῶ ΄τ 

προβαλλόμενον, ἀεὶ μὲν κατὰ πάσας ἐνεργοῦν, ταῖς δὲ μετα- 
βατικαῖς νοήσεσι τῶν ψυχῶν ἀλλοῖον ἀεὶ διὰ τὸ πλῆϑος 
τῶν περιεχομένων φανταζόμενον. καὶ κατὰ τοῦτον δὴ τὸν 

᾿ ς Α 2 -“ μ ; » 2 -“» 
τρόπον ὁ Πρωτεὺς ἐκεῖνος λέγεταν μεταβάλλειν τὸ οἰκεῖον 

εἶδος τοῖς εἰς αὐτὸν βλέπουσιν, ἄλλος καὶ ἄλλος ἀεὶ προ- 
φαινόμενος. εἰ γὰρ καὶ τῶν πρωτίστων ϑεῶν ἐστιν κατα- 
δεέστερος καὶ ἀϑάνατος μέν, οὔπω δὲ ϑεός, καὶ Ποσειδῶνος 

μὲν ὑποδμώς, οὔπω δὲ ἡγεμονικὴν ἀξίαν λαχών, ἀλλὰ νοῦς 
’ 2 2 Α 3 »ἭὝ 7 - “ “ 

τίς ἐστιν ἀγγελικὸς ἐν τῷ κλήρῳ τοῦ Ποσειδῶνος, ἔχων τε 

καὶ περιέχων ἐν ἑαυτῷ τὰ εἴδη πάντα τῶν γενητῶν᾽" ὑποτέ- 

ἰ ῃ Ω ς Χ " 
8 συνηδϑημένωσ (συνησ 11.}.] ὦ ΘΧ ο. ΟΟΙΥ. Ὁ 17 αὐτὴν Ὁ 

 ἐνδεικνυμένον)] ον ἸΥ. τηῖ, ἡ 588. ταῦ αὐδ Θοὐὔΐδιη 8.00. ρΡΟΒΌΪΒ56 
για, 18 μεταβάλλει ταῖΐ, ν 58. ταῦ 20 οἵ, δ 886 

ὅ 

10 
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τακται δὲ αὐτῷ πρῶτον μὲν ἡ Εἰδοϑέα, ψυχή τις οὖσα 

δαιμονία συνημμένη πρὸς τὸν οἰκεῖον νοῦν ϑεῖον ὄντα καὶ 

τοῖς εἴδεσιν τοῖς ἐκείνου τὰς ἑαυτῆς συνάψασα νοήσεις" ἔπε-- 
ἔ6δν. ταὶ δὲ καὶ ἄλλος ἀριϑμὸς ψυχῶν, λογικῶν μὴν [ καὶ ἀϊ- 

δίων. ἃς ὁ μῦϑος προσαγορεύει φῶκας. διὸ καὶ ἀριϑμῶν 
αὐτὰς ὁ Πρωτεὺς παραδέδοται. τὸ ἀΐδιον αὐτῶν ἐνδειπνυ- 
μένης τῆς ποιήσεως" τῶν γὰρ γινομένων δήπου καὶ ἀπολλυ- 
μένων ἀόριστόν ἐστιν τὸ πλῆϑος. νοῦν τοίνυν ὄντα τὸν 
Πρωτέα καὶ νοῦν πολυδύναμον διακορῆ τῶν εἰδῶν αἵ μερι- 

1τὸ καὶ ψυχαὶ ϑεώμεναι καὶ ἄλλοτε ἄλλοις εἴδεσιν αὐτοῦ προσ- 
βάλλουσαι τὴν μετάβασιν τῶν σφετέρων νοήσεων μεταβολὴν 
τῶν νοουμένων εἶναι φαντάξονται. διὸ καὶ πάντα δοκεῖ 
γίνεσϑαι τοῖς ἀντεχομένοις αὐτοῦ, 

ὅσσ᾽ ἐπὶ γαίης 

1 ἑρπετὰ γίγνονται καὶ ὕδωρ καὶ θεσπιδαὲς πῦρ 

[04. ὃ 417 5α.]. 

ὅσα γὰρ ἔχει καὶ περιείληφεν εἴδη, μᾶλλον δὲ ὅσα ἐστὶν 
ἀεὶ καὶ διαιωνίως, τοσαῦτα παρὰ μέρος γίγνεσθαι δοκεῖ διὰ 
τὴν τῶν ϑεωμένων αὐτὸν μεριστὴν ἐπιβολήν. 

20 Τὸ τρίτον τοίνυν λέγωμεν, ὅταν μήτε τοῦ ἕνὸς ποικίλα 

προφαίνηται σχήματα διὰ τὰς ὑπεστρωμένας ὑποδοχάς, μήτε 
πολυδύναμον ὃν καὶ ἕν τὸ ϑεωρούμενον φαντασίαν παρέχη- 

ταῦ μεταβολῆς διὰ τὴν ποικιλίαν τῶν δυνάμεων, ἀλλ᾽ ὅταν 
τὸ αὐτὸ κατὰ διαφόρους τάξεις προέρχηται καὶ μέχρι τῶν 

88 τελευταίων ὑφιζάνῃ, πολλαπλασιάξον ἑαυτὸ κατ᾽ ἀριϑμὸν καὶ 
εἰς ὑφειμένας διακοσμήσεις καταβαῖνον, τότε αὖ πάλιν οἵ 

μῦϑοι μεταβάλλειν φασὶ τὸ προϊὸν εἰς τοῦτο τὸ εἶδος ἄνω- 
εν. εἰς ὃ πεποίηται τὴν πρόοδον. οὕτω γὰρ καὶ τὴν 
᾿ἀϑηνᾶν τῷ ἹΜέντορι καὶ τὸν Ἑρμῆν τῷ λάρῳ τῷ ὄρνιϑε 

80 καὶ τὸν ᾿Δἀπόλλω τῷ ἱέρακί φασιν ἐξομοιοῦσϑαι, τὰς δαι- 

ες 4 μὴν ταῖς ἐν 85. τηῦ (απᾶθ6 μὲν Ὁ) ὅ οὗ ὃδ 411 
14 γαῖαν ἨοτΩ. 16 γίγνεται (ξ ΘΧ9) τη} ον 58. το 22. 8 
ἵ φ , ᾿ ' 

ον ἕν ὃ εὐ ᾿ Ι 

Ῥβοοιτϑ, 6ἅ. τ Ο]]. ὃ 
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μονιωτέρας αὐτῶν ἐνδεικνύμενοι τάξεις. εἰς ἃς ἀπὸ τῶν μ ρας ἃ ἢ 

θλωὼν προελη λύϑασιν. καὶ διὰ ταῦτα. ὅταν μὲν ϑείας τ. δ1τ:. 
2 ’ ν) 7 3 4 Ὁ Χ Α 9 [ ἐπιφανείας ἀναγράφωσιν, ἁμορφώτους αὐτὰς καὶ ἀσχηματί- 
στους πειρῶνται φυλάττειν᾽ οἷον καὶ τῆς ᾿ἀϑηνᾶς τῆς τῷ 
3 “ν ΄ Ἁ ᾽ὔ -“ ’ ᾿Δχιλλεῖ φαινομένης καὶ μόνῳ καταφανοῦς γινομένης. παν- 
τὸς τοῦ στρατοπέδου παρόντος. ἐκεῖ γὰρ οὐδὲ κατὰ τὸ μυ- 
ϑικὸν πρόσχημα παραδέδοταί τις τῆς ϑεοῦ μορφὴ καὶ τύ- 

πος, ἀλλ᾽ ὅτι μόνον παρῆν᾽ τίς δὲ ὃ τρόπος τῆς παρουσίας, 

ἄρρητον ἀφῆκεν ὃ λόγος. ὅταν δὲ ἀγγελικάς, μεταμπισχο- 

μένους μὲν τοὺς ϑεοὺς ἀλλοίας μορφὰς εἰσάγουσιν, ἀλλὰ 1 
ταύτας καὶ ὃλικάς. οἷον εἰς ἀνθρώπειον εἶδος ἢ κοινὸν 

ἀνδρὸς ἢ γυναικὸς ἀδιορίστως, οὕτω γὰρ αὖ τῷ ᾿Δχιλλεῖ 
πάλιν ὅ τε Ποσειδῶν καὶ ἡ ᾿ϑηνᾷ συνῆν᾽ 

τῷ δὲ μάλ᾽ ὦκα Ποσειδάων καὶ ᾿4ϑήνη 
4 ᾽ ’ὔ 3 2 2... 

στήτην ἐγγὺς ἰόντε, δέμας δ᾽ ἄνδρεσσιν εΐκντην 

ΠῚ. Φ 984 541. 

ὅ 

1 

ὁπόταν δὲ δαιμονίας ἐπιφοιτήσεις ἱστορῶσι, τηνικαῦτα καὶ 881 

τὰς μεταβολὰς εἰς ἄτομα καὶ μερικὰ γιγνομένας οὐκ ἀπαξιοῦ- 
σιν ἀναγράφειν ἢ καὶ εἰς ἀλλοκότων ξῴων μορφάς" τὰ 
γὰρ ἔσχατα τῶν ἀεὶ ϑεοῖς ἑπομένων γενῶν δηλοῦται διὰ 3 

τῶν τοιούτων σχημάτων. καὶ δρᾷς ὅπως κατὰ τὴν τῶν 
πραγμάτων τάξιν τὰ τοιαῦτα διαπλάττεται. τῷ μὲν γὰρ 

ϑείῳ προσήκει τὸ ἁπλοῦν. τῷ δὲ ἀγγελικῷ τὸ καϑολιπόν, 
-» ι ’ ᾿ γς ι -» Α ι , » ᾿ 

τῷ δὲ δαιμονίῳ τὸ μεριπκόν᾽ καὶ τῷ μὲν τὸ νοερόν, τῷ δὲ 
Α 7 -»“Σ΄Όὄ , ᾿ “Ὁ 2 ’,ἤ ; Μ 92 ΑἉ »οΦὦ - 

τὸ λογικόν, τῷ δὲ τὸ τῆς ἀλογίας γένος᾽ ἐν γὰρ τῇ τῶν : 

δαιμόνων διακοσμήσει καὶ ἡ τοιαύτη ξωὴ συνδιαπέπλεκται. 
τοσαῦτα πεοὶ τῶν τρόπων εἶχον λέγειν, καϑ'᾽ οὗς οἷ παρ᾽ 
Ὁμήρῳ μῦϑοι τῶν ἀμεταβλήτων μεταβολὰς ανῶνται καὶ )μήρῳ μῦϑοι τῶν ἀμεταβλήτων μὲ 6 μηχανῶγται καὶ 

λυ 3 Ὁ 2 

τοῖς μονοειδέσι πολυειδεῖς ἐπεισάγουσι μορφάς. 

11 τηϑ]ῖτη καὶ ταύτας ὁλικάς 11 ὁπόταν δὲ] ὧσ ὅτ᾽ ἄν γε 
ἱστορῶ, σι] Ῥοϑὺ ρ οὐ ὦ τϑ8., ὅν 86, τηῦδ, βαρτα 9 885. ἐξ τη 
19 ἀλλοκότων] ἄλλῃ τῶν 34 δὲ ϑηΐίθ δαιμονίων δα. ταῦ 2 τῆς 
τῶν ταῖ, ὥν ΘΧΡ. οὐ ησ 58. τιῦ 21 εἶχον ταῖ, μὲ Βαρτδ ον» 88. τοῦ 
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ξθῖν, Περὶ τῆς τοῦ ἐνυπνίου πομιπῆς δοκούσης ψεῦσος 
ἐπὶ ϑεοὺς ἀναπέμπειν πῶς ἀπολογητέον, ἀψευδὲς τὸ 

ϑεῖον δειχνύουσιν. 

Ὑπόλοιπον δὲ ἐστί μοι περὶ τῆς τοῦ ἐνυπνίου πομπῆς 
5 εἰπεῖν. ἣν ὑπὸ Διὸς ὃ πονητὴς γεγονέναι τῷ ᾿Δγαμέμνονί 

φησιν. καὶ γὰρ ταύτην ὁ Σωκράτης ἐπὶ τέλει τῶν περὶ 

ϑεολογίας τύπων ἡτιάσατο, διότι τὸ» ϑεῖον πᾶν καὶ τὸ 
δαιμόνιον ἀψευδές, ὡς αὐτὸς ταῖς ἀποδεικτικαῖς μεϑόδοις 
συνηνάγκασεν. ὁ δέ γε ποιητὴς ἠπατῆσϑαί φησιν τὸν ᾽4γα- 

10 μέμνονα διὰ τοῦδε τοῦ ἐνυπνίου. καίτοι πῶς οὐκ ἄτοπον, 
εἰ καὶ τὸ ὄναρ ἐκ Ζιός ἐστιν κατὰ τὴν αὐτοῦ ψῆφον, 

- , 2 »"ἤ Ἁ α-ἄ 4 2 « “ Ο 

τοῦτο μόνον ἐψεῦσϑαι σχεδὸν τῶν μνήμης ἠξιωμένων, Οπξρ 
2 - Α μὰ ᾿ , ’ Ι ι : 
ἐκ τοῦ Ζιὸς ἔχει τὴν πρωτίστην γένεσιν. λεγέσϑω μὲν οὖν 

καὶ οἷς εἰώϑασιν οἵ πολλοὶ τῶν ἐξηγητῶν ἀπαντᾶν. ὅτι τὸ 
ι6 ψεῦδος ἐν τῇ φαντασίᾳ τοῦ ᾿Δγαμέμνονος ἔσχεν τὴν ὑπό- 

στασιν. τοῦ γὰρ Διὸς ἐν τοῖς πρὸς τὸν ὄνειρον λόγοις καὶ 

αὖ τοῦ ὀνείρου διὰ τῶν πρὸς τὸν ᾿Δγαμέμνονα ῥημάτων 
ἐνδεικνυμένων. ὅτι δέοι πᾶν τὸ στράτευμα κινεῖν καὶ μετὰ 

πάντων προσβάλλειν τοῖς πολεμίοις (τοῦτο γὰρ αὖ δηλοῦν. 
δ ’ Α ,ὔ » 2 , ν᾿ ;»Ἅ » 0 ἑκατέρῳ τὸ παασσυδίῃ), τὸν ᾿Ζἀγαμέμνονα μὴ συνέντα τοῦ 
προστάγματος τὴν μεγίστην μοῖραν τοῦ στρατεύματος παρι- 
δόντα καὶ τῆς ᾿Ζχιλλέως ἐρημωϑέντα χειρὸς ὅμως ἐπιχειρεῖν 
τῷ πολέμῳ, κἀνταῦϑα τοῦ τέλους μὴ τυγχάνειν διὰ τὴν 

ἑαυτοῦ περὶ τὴν κρίσιν τῶν ϑείων φασμάτων ἀπειρίαν. 
5 ὥστε οὐχ ὃ Ζεύς ἐστιν ὃ τῆς ἀπάτης αἴτιος, ἀλλ᾽ ὃ κακῶς 

ὅδε, τῶν τοῦ Ζ4ιὸς προϊσταγμάτων ἀκούσας. λεγέσϑω μὲν 
Ω 3ὲ Α αι ’ Ἁ Α ν “ 

ὅπερ ἔφην καὶ ταῦτα' προσκείσϑω δὲ καὶ ἡ τοῦ καϑηχε- 
ή ς - 2 [4 -ῳ ς “ , 

μόνος ἡμῶν ἐπιβολή. τῆς τε Ὁμηρικῆς διανοίας στοχαζο- 

μένη καὶ τῆς τῶν πραγμάτων ἀληϑείας. εἰ γὰρ Ζεὺς ὑπό- 

4 οἵ. Β.158αᾳ. Ρ]. Π 8888 7 ἠτιάσατο | τὸ δα. Ὁ 
14. οἵ Μϑουοῦ. ἴῃ βοίθῃ. 1 7, 4 566. 11 τοῦ ρῬοβὺ αὖ 58. ταῦ 
20 ξκατέρω ΩΤ ὅπερ ταί, οὖν ηἷπερ 58. τῇ 

Ω᾽ 
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-“» ᾿ - ἢ ᾿ Φ ἢ 2 ’ - 
κειται προνοῶν μὲν τῆς εἰς τὸν ἤρω τὸν “Ἄχιλλεα τιμῆς, 

΄-ἷ “Ὁ ς 

βουλευόμενος δὲ ὅπως ἂν ἀπολέσῃ πλεῖστον ὅσον τῶν “Β}λ- 
“ 25. ἃ » Ὡ 2 ᾽ὔ 8. λήνων ἀριϑμόν, πῶς οὐχὶ καὶ τῆς ἀπάτης αὐτὸν προειλη-- 

ἌὩ- Γ 

φέναι τὴν αἰτίαν ἀναγκαῖον; οὐ γὰρ ἂν ἀπώλετο τὸ ᾿Ελληνι- 
3 - 

κὸν ᾿Δχιλλέως συνόντος. οὐδ᾽ ἂν δίκας ἔδοσαν τῆς εἰς 

αὐτὸν ἀδικίας. βέλτιον οὖν λέγειν, ὅτε καὶ ἡ ἀπάτη ϑεόϑεν 
2. 2.2 “δ , Α ᾿ 5. 9 Α ΒΡ ἐπ᾽ ἀγαϑῷ τῶν ἀπατωμένων. τὸ γὰρ αὖ ἀγαϑὸν κρεῖττόν ἐστιν 
τῆς ἀληϑείας. καὶ ἐν μὲν τοῖς ϑεοῖς συνέζευκται ἀλλήλοις 

42 Ἁ ς - 27 -Ὁ Ἂ 2, ς ᾿ 2 (οὔτε γὰρ ὃ νοῦς ἄνευ τῆς ϑεότητος,. οὔτε ἡ ϑεότης ἄνευ 
τῆς νοερᾶς οὐσίας). ἐν δὲ τοῖς μετέχουσιν μερίζεται πολλά- 
κις9 καὶ τό τε ἀγαθὸν διὰ τοῦ ψεύδους παραγίνεται καὶ τὸ 
ἀληϑὲς ἀποπέπτει τῆς τοῦ ἀγαϑοῦ μοίρας. ὅϑεν δὴ καὶ 
αὐτὸς ὁ Σωκράτης [τρ. Υ 4595] νομοϑετῶν τοῖς φύλαξιν 

-Ὁ “ ; .-Ὁ 4 Χ Ά - ν) [4 

συχνῷ τῷ ψεύδει χρῆσθαι προστάττει διὰ τὴν τῶν ἀνοήτων 
7“ » 2 “ 4 -Ὁ-᾿ 

δόξαν. οὐ δυναμένων ἄλλως τοῦ προσήκοντος αὐτοῖς ἀγα- 
“ - ᾿ 5 , ι Α Α Α ι Ν 

ϑοῦ τυχεῖν. εἰ οὖν τις λέγοι καὶ τὸν ϑεὸν τοὺς μὲν διὰ 

τῆς ἀληϑείας εὐεργετεῖν. τοὺς δὲ διὰ τοῦ ψεύδους, πάντας 
Ἁ ΩΡ’ 2 Ὰ 2 Α ν) ’ ν᾽ ’ Α Ἁ δὲ ὅμως ἐπανάγειν εἰς τὸ ἀγαϑόν, οὐ ϑαυμαστόν. καὶ γὰρ 
-Ὁ ’» Χ Ἁ 2 Ο ζ Ν Α 2 τῶν γινομένων τὰ μὲν ἄνευ ὕλης ὑφίστησι, τὰ δὲ μεϑ 

Ω ω ι “ “ . 9 , ἾΦΡΕΝΝ ν 2 ἈΝ ὕλης. ἢ τὸ ψεῦδος ἔνεστι τὸ ἁληϑινόν. ὥστε καὶ ἕν τῇ 

προνοίᾳ τῶν ψυχῶν, εἰ τὰς μὲν ἄλλως κατὰ τὸν εἰρημένον 
᾽ 9 -» Ἁ Ἁ 2 λ] Ὰ Α 5.5,» Ἁ τρόπον εὐεργετοῖ, τὰς δὲ ἄλλως. καὶ τὰς μὲν ἀύλως διὰ 

τῆς ἀληϑεί]ας, τὰς δὲ ἐνύλως διὰ τοῦ ψεύδους, ἔχοι ἄν ὃ. θ8ν. 
ν - Ἁ ’ -»“ὋἪἬ -Ὕ΄ ’ 2 Α -Ὁ 

που καὶ ταῦτα τὸν πρέποντα τοῖς ϑεοῖς λόγον. εἰ δὲ δεῖ 

καὶ τοῦτο λέγειν, τιμτέσϑω μὲν ἢ ἀπάτη καὶ τὸ ψεῦδος ἐν 86 
- “ ΄ “ Ἁ Α - Α Ἁ κ - 

τῷ μετέχοντι. γιγνέσϑω δὲ καὶ τοῦτο κατὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ 
4 

᾽ ΩΥ͂ 7 ’ Ν -᾽ 2 4 Α 
βούλησιν, ἵνα σωφρονέστερον γένηται διὰ τῆς ἁπάτης τὸ 

πλημμελῆσαν. ὥσπερ δὴ καὶ γεννᾶται μὲν τὸ ἔνυλον ἐν 
τοῖς τῇδε τόποις; ὑφίσταται δὲ κατὰ τὴν δημιουργικὴν σρό- 

νοιαν; ἵνα καὶ γένεσις ἡ καὶ φϑορὰ συμπληροῦσα τὸ πᾶν. 80 

{ οἵ, ΡῬΊ. ῬΒΠΘΌ. 64 5αᾳ. 20 ἡ δὲ ὕλη τὸ ψεῦδος ἐστὶ, 
τη. γρ. ἣν τὸ φεῦδος ἔνεστι τὰ 
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οὔκουν ἀπατᾷ τὸ ϑεῖον. ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ τὸ ἀπατώμενον 

ἀπατᾶται. καὶ τοῦτο γίνεται κατὰ τὴν ἐκείνου βούλησιν ἐπ᾽ 

ἀγαθῷ τοῦ πάσχοντος. καὶ γὰρ ἀύλως τοῦ ϑεοῦ ποιοῦντος 
ἐνύλως γίνεται τὸ γιγνόμενον, καὶ ἀμερίστως ἐνεργοῦντος 

5 μεριστῶς ἀποτελεῖται, καὶ νοερῶς σημαίνοντος ἐν τῷ δεχο- 
μένῳ τὸ ψεῦδος παρυφίσταται. δηλοῖ δὲ καὶ αὐτὸς ὁ ϑεῖος 

σπονητής, ὅτι παρὰ τοῖς ϑεοῖς {τῆς ἀληϑείας οὔσης ἡ ἀπάτη 
γεννᾶται διὰ τὴν τῶν δεχομένων ἄνοιαν, ὅταν ποιῇ τὸν 

Δία τῷ ὀνείρῳ παρακελευόμενον [Β 10] πάντα μάλ᾽" ι(ἀτρε- 
τὸ κέως ἀγορεύεμεν. πῶς οὖν ἕν ϑεῷ τὸ ψεῦδος καϑ' 

Ὅμηρον; πῶς δὲ ἀπάτης αἴτιος ὃ ϑεός: εἰ μὴ λέγοι οὕτω 
τις. ὡς οὐδὲ τῆς ἐνταῦϑα παρυφισταμένης ἀπάτης παρὰ 
τὴν τοῦ ϑεοῦ βούλησιν γεννωμένης. ἀλλὰ ταῦτα διακρίνειν 
ἢ τῶν νέων ἕξις ἀδύνατός ἐστιν καὶ ϑεωρεῖν. πῶς τῶν 

16 ὕλων ἀκακώτων μενόντων ἐν τοῖς μεριστῶς αὐτῶν ἀντι- 
λαμβανομένοις ἀναφαίνεται τὸ κακόν, καὶ πῶς τῶν πρειτ- 
τόνων ἡμῶν. οὐκ ἀἁπατώντων ἡμεῖς ἐξαπατώμεϑα πολλάκις, 

ἔν. ὅ95. καὶ ὕπως ἐξαπατώμενοι καϊτὰ πρόνοιαν τοῦτο πάσχομεν. 

διὸ καὶ ὁ Σωκράτης ἀνηκόους εἶναι τῶν τοιούτων λόγων 
40 ϑέλει τοὺς νέους. ὡς διηρϑρωμένας περὶ αὐτῶν φαντασίας 

ἔχειν οὐ δυναμένους. 

982 Κοινὴ ἀπολογέα ὑπέρ τε τῶν Ὁμηριχῶν αὐϑὼν καὲ 
τῶν Πλατωνιχῶν, ἐν οἷς περὶ τῶν ἐν ᾿Αιδου λέγουσι 

δικαεωτηρέων καὶ τῶν ἂν αὐτοῖς λήξεων τῶν διαφό- 
95 φῶ», ἃς ἔχουσιν αὲ ἐξελϑοῦσαι τῶν σωμάτων ψυχαὶ 

κατὰ τὰ ἰδιώματα τῆς ἐν σώματι ζωῆς. 

᾿4λλ᾽ ἐπεὶ καὶ ταῦτα διεπερανάμεϑα, πάλιν ἀπ᾽ ἄλλης 
ἀρχῆς τῶν ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Πολιτείας γεγραμμένων ποιησώ- 

1 οὔτ᾽ οὖν [ ἀλλ᾽ ἐν (εν αΧ ουϑ) 18 γεννωμένησ 
1ὅ ἀντιλαμβανομένῃησ, ΟΟΥΥ. Ὁ 24 γοϑῦ δικαιωτηρίων καὶ δα, 
τῶν ψυχῶν τὰ ροϑὺ αὐτοῖσ 855. καὶ τῶν ταϑ 
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μεϑα τὴν ἐξέτασιν. καὶ πρὸ τῶν ἄλλων, ὅσα περὶ τῶν ἐν 
Ο “ἃ φ ἷ, Διδου διαμυϑολογῶν ὁ ποιητὴς ἀνεφϑέγξατο, ἢ αὐτὸς λέ- 
γῶν ἢ ἄλλῳ λέγοντι χρώμενος. διασκοπήσωμεν. εἴ πῃ ἄρα 
ἀληϑείας ἔχεταί τινος καὶ ταῖς Πλάτωνος ὑφηγήσεσιν τύροσ- 
ήκοντα φαίνεται. τί δὴ οὖν βούλεται καὶ ὁ τῶν ἐν “Ἄιδου 

[4 , ͵ Α 2 Ὁ “-- ’ ᾽ὔ , , ͵ 

πάντων χρημάτων τὴν ἐν τῷ τῇδε βίῳ ϑητείαν προτιϑείς, 
- ᾿ , ἘΝ . . 

καὶ τὰ οἰκητήρια τὰ φοβερὰ καὶ ἃ στυγέουσιν οὗ ϑεοί, καὶ 

τὸ εἴδωλον καὶ ἡ ψυχὴ τὰ ἔῤημα τοῦ νοῦ φερόμενα, καὶ 

αἱ ταῖς σκμιαῖς παραβαλλόμεναν ζωαΐί,. καὶ οἵ ϑρῆνοι τῶν 

ἐνθένδε ἐκεῖσε φερομένων ψυχῶν, καὶ ἢ πρὸς τὰς νυκτερί- 
δας αὐτῶν ἀπεικασία. καὶ ὃ καπνὸς χαὶ ὁ τρισμός, καὶ 
Ω᾽ -,- 3 - . 7 7 Α δ2 Ο ὕσα τοιαῦτα ἐν τοῖς πονήμασιν γέγραπται, καὶ οἵ ἐν “Διδου 
“ποταμοί. καὶ τὰ τραγικώτατα τῶν ὀνομάτων; ταῦτα γὰρ δὴ 
φαὶ ὁ Σωκράτης ηὔϑυνεν εἰ} καὶ ἐπὶ πᾶσιν ἕνα κοινὸν 

προσέϑηκεν λόγον, ὅτι πρὸς μὲν ἄλλο τι εὖ ἔχει, ἡμεῖς δὲ 
ὑπὲρ [ τῶν φυλάκων ἵ δεόμεϑα, μὴ ἐκ τούτων τῶν δειμάτων 5. 69ν. 

«τὸν ϑάνατον» ἡγήσωνται φοβερόν. ἐπεὶ ὅτι γε καὶ αὐτὸς 
στολλαχοῦ χρῆται τοῖς τοιούτοις ὀνόμασίν τε καὶ αἰνίγμασιν, 

σαντί που καταφανές. ἵνα γὰρ παραλείπω τοὺς ἐν Φαί- 
δωνε ποταμούς. καὶ τὰς τῶν ψυχῶν πλάνας καὶ τὰς ἀπο- 

ρίας. καὶ τὰς τριόδους καὶ τὰς κολάσεις καὶ τὰς ἐν τοῖς 

ῥεύμασιν φοράς, καὶ τοὺς ϑρήνους τοὺς ἐκεῖ καὶ τὰς ἐπκ- 

βοήσεις καὶ τὰς τῶν ἠδικημένων ἱκεσίας, ὧν καὶ ὁ Πλάτων 
μεστὰ εἶναι τὰ ἐν “Αιδου φησίν, ἀλλὰ τὰ ἐν ταύτῃ τῇ πρα- 

γματείᾳ γεγραμμένα πρὸς τῷ τέλει πῶς οὐ τῆς αὐτῆς ἐστι 

διανοίας τοῖς Ὁμηρικοῖς ποιήμασιν, τὸ στόμιον τὸ μυκώ- 

μενον, ὃ Τάρταρος, οἵ διάπυροι δαίμονες οἱ τὸν ᾿Δρδιαῖον 

μνάπτοντες, αἱ μεσταὶ κόνεως καὶ αὐχμοῦ ψυχαί; τί γὰρ 
ς ἐν τούτοις ἀπολείπεται τῆς μεγίστης τραγῳδίας; ὥστε ὃ 

ὅ οὖν κὰϊ] ᾿βίων ᾽τῆιδε (τῷδε Ὁ) 6 προτιδϑεὶσ, Ῥοϑὺ ὁ 
ΘΥΆΒ. δ ἵ ἃ 55. τη 9 10 ἐκεῖσε οΧΣ ἐκεῖθεν τὰ 16 φο- 
βούμεθϑα ῬῚ., αἰδούμεϑια Βυδάδττα. 11 τὸν ϑάνατον 500}}. Ὁ 

19 οὗ 8, 1 2. ἀρδιαιον οἵ, Ῥ]. Χ 614} 54α. 

1ὅ 
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αὐτὸς λόγος καὶ τὠῦϊα ἐκβάλλειν ἢ μηδὲ τὴν Ὁμηῤικὴν 
αἰτιᾶσϑαι διδασκαλίαν. λέγωμεν τόΐνυν ἐπ᾽ ἀμφοτέρων, εἶτε 

τῶν Ἐπικουρείων τις ἐγκαλεῖν ἐπιχειροῖ τοῖς τοϊούτοις μύ- 

ϑοις εἶτε καὶ ἄλλος τις; ὅτι καὶ τῶν ψυχῶν αἵ ἕξεις εἰσὶ 

5 διάφοροί τῶν ἀπαλλαττομένων τοῦ σώματος καὶ οἱ τόποι 
τοῦ παντὸς εἰς οὃς ἐνοικίξζονται πολυειδεῖς τυγχάνουσιν 

ὄντες. καὶ τὰς μὲν σὕτω χωριζομένας τῶν ὀργάνων τῶν 
- Β - ψν ΄ι.-ς .- ἢ 2’ Α Α ἤ ι ,, ϑνητοειδῶν. ὡς μῆτε σχέσιν ἔχειν πρὸς τὰ χείρονὰ μήτϊε 

ἀναπίμπλασθαι τῆς ἐν αὐτοῖς ταραχῆς καὶ τῆς ὑλικῆς 

10 φλυαρίας, καὶ τὰ περιβλήματα τὰ αὐγοειδῇ καϑαρὰ φέρειν 
ἀνάγκη, καὶ μὴ ἐπιϑολούμενα ὑπὸ τῶν ἐνύλων ἁτμῶν [ 

ἔτον. μηδὲ παχυνόμενα ὑπὸ τῆς γηΐνης φύσεως" τὰς δὲ μὴ 

1 

2 

2 

ὅ 

0 

νι 

τελέως αὑτὰς διὰ φιλοσοφίας καϑηραμένας. ἀλλὰ καϑελκὸ- 
μένας εἰς τὴν πρὸς τὸ ὀστρέϊνον σῶμα προσπάϑειαν καὶ 

τὸν μετὰ τούτου διωκθύσας βίον, τοιαῦτα καὶ τὰ ὀχήματα 
τὰ ἐξηρτημένα αὐτῶν δεικνύναι τοῖς δρᾶν δυναμένοις, σπιο- 

εἰδῇ καὶ ἔνυλα καὶ ὀπισϑοβαρῆ, καὶ πολὺ τῆς ϑνητοειδοῦς 
ἐφελεόμενα ᾿ διὰ τοῦτο καὶ] συστάσεως. καὶ διὰ τοῦτο ὅ τε 

’ὔ 2 -" » ΚΙ ἃ ᾿ , - ᾿ 
Σωκράτης ἐν τῷ Φαίδωνι [ρ. 815] τὰς τοιαύτας φησὶν 

ἵ Α Ὰ ’ - ’ περὶ τοὺς τάφους καλινδουμένας σκιοειδῆ παρέχεσϑαι φαν- 
’ Α ς δ » ΒἘΒΝ , ’ 9..»ν τάσματα. καὶ ὃ ποιητὴς σκιαῖς αὐτὰς παραπλησίως ἀΐσσειν 

ἱστόρησεν. ἔτι δὲ καὶ τούτων τῶν ψυχῶν τῶν ἔτι τὸν τῇδε 

βίον περιπτυσσομένων πολλαὶ διαφορότητές εἰσιν. αἵ μὲν 
γὰρ πρακτιπώτερον ξήσασαι καὶ μηδέπω τῆς τοιαύτης ζωῆς 

ἀποστᾶσανι τὸ προσῆκον ὄργανον ταῖς πρακτικαῖς ἐνεργείαις 
ἀσπάζονται καὶ χωριξζόμεναι τούτου δυσχεραίνουσιν, ὥσπερ ἦ 

. “ ἢ , , ι ΦΩ.: Πατρόκλου λιποῦσα ἀνδρότητά τε καὶ ἤβην [Π|. Χὶ 868], 
Οι ΄ τῳ κῳ καὶ ἐν “ΖΔιδου γενόμεναι ποθοῦσιν αὐτοῦ τὴν συνουσίαν. 

2 ἐπ᾽ ὑπ (810) 8 ἐπικουρείων) ὃν ΘΧ ν᾿ τοῦ [ οἵ, ναί. 

Ἐ 21τ. 18 αὐτὰ ταῖ, ὁ 58. τοῦ] καϑηθαμένασ | κἀϑαιρόμενοσ 
τηΐ ἀπαθ καϑελκομένασ τὰ 14 εἰσ τὴν Ῥγϑθίου ἐ 1Υ. τη. 
18 αἀ6]. Ῥδαδιη. 21 οὗ κ 49 Ὁ 207 
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ὥσπερ ἡ ̓ Δχιλλέως, διότι καὶ τὴν ἐνταῦϑα ζωὴν προτίϑησιν 
τῆς χωριστῆς. ὡς κατ᾽ ἐκείνην μὲν ἐνεργεῖν οὐ δυναμένη. 
κατὰ δὲ τὸν ἐν πράξει βίον πρωτεύουσα. αἷ δὲ διὰ κακο- 
ξωΐαν φιλοφρονοῦνται τὸ ὀστρέϊνον σῶμα καὶ τὴν μετ᾽ αὖ- 
τοῦ ζωήν, οὐδὲν διαφέρειν ἡγούμεναι τῆς ἐν αὐτῷ ζωῆς. 
ἃς δὴ καὶ νυκτερίσιν ἀπείμκασεν ἡ ἔνϑεος ποίησις. ὡς εἰς 

τὸ σκοτεινὸν φερομένας καὶ τὸ ἔσχατον τοῦ παντός, ὃ δὴ 
ϑεσπέσιον ἄντρον ἄν τις προσαγορεύσειεν. καὶ ὡς τὸ 1. τον. 

Ἁ 4 } »7ὔο ι 4 , 2 .. 2 ,ὔ πτερὸν τὸ ψυχικὸν σαρκῶδες καὶ παχὺ καὶ γήϊνον ἐχούσας. 
’ 5 2 , 2 ι 2 Α ᾿ ᾿ 

τί οὖν ἕτι ϑαυμαστὸν. εἰ καὶ Ἅχιλλευς πρακτικὴν σχὼν 
»} Ἁ 2 “Ὁ “Ὁ “Ὁ “« ἀρετὴν ἐφίοιτο τῆς μετὰ σώματος ἕωῆς ὑπηρετεῖν αὐτοῦ 

; -" ’ὦ ς 4 δ ς - Ἁ δυναμένου ταῖς πράξεσιν; ὁ μὲν γὰρ Ηρακλῆς διὰ τελεστι- 
- -- -ὋὟ- 3 

κῆς καϑηράμενος καὶ τῶν ἀχράντων καρπῶν μετασχὼν τε- 

λέας ἔτυχεν τῆς εἰς ϑεοὺς ἀποκαταστάσεως" 

αὐτὸς δὲ μετ᾽ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι 
τέρπεται ἐν ϑαλίῃ καὶ ἔχει καλλίσφυρον ἭἬἭβην᾽ 

-" -Ἥ»5 ιν 
καὶ εἴρηται πολλὰ πολλαχοῦ καὶ περὶ τῆς Ἡρακλέους ἐκϑεώ- 

σεως. ὁ δὲ ᾿Δχιλλεὺς ἔτι τὸ κατορϑοῦν ἐν ταῖς πράξεσιν 
9 “Ὁ ι ’ Α ’ὔ ι ή ι ἡ - 
ἀγαπᾷ καὶ τόνδε τὸν βίον καὶ διώκει καὶ ὄργανον προσῆ- 

κὸν αὐτοῦ. τῷ βίῳ καὶ ποϑεῖ" κατὰ τὰς συνηϑείας γοῦν 
καὶ αὐτὸς ὡς τὰ πολλὰ τὰς ψυχὰς αἱρεῖσθαί φησι τοὺς 

δευτέρους βίους ὃ Πλάτων [γχρ. Χ 6205]. πῶς δὲ οὐ καὶ 
- -- ς -«« 3 νὴ ἢ » Α ’ἤ 

τοῦτο τῆς Ὁμηρικῆς ἐστιν ἐνθέου παραδόσεως. τὸ διακρέ- 

γειν ψυχήν τε χαὶ εἴδωλον τὸ ταύτης καὶ τὸν νοῦν τὸν 

τῆς ψυχῆς, καὶ τὴν μὲν ψυχὴν χρῆσϑαι τῷ εἰδώλῳ λέγειν, 
τὸν δὲ νοῦν ἀμφοῖν ὑπάρχειν ϑειότερον; καὶ τὸ μὲν εἴδω- 
λον καὶ τὴν ψυχὴν γνωστά πῶς εἶναι, καὶ ἔτι κατεχομένας 
ἐν τοῖς σώμασιν καὶ κηδεμόνας φαίνεσϑαι τοῦ ὀστρεΐνου 

1 οἵ Θα. 488 8αα. 8 ἐμπραΐίξει 6 οὗ ὦ 6 9. οἵ. 

Ῥμδθαν, 2465 566. 18 καϑηῤάμενοσ (δοα. 8. τη 18 θα. } 
602 5. ἀΚ824 νοῦν τῶν, ΟΟΥΤ. Ὁ 27 κατεχομένησ 28 κη- 
δεμόνα 

10 

1ὅ 

:9 ὅ 
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σώματος καὶ τὴν περὶ αὐτοῦ πρόνοιαν καὶ μὴ γιγνομένην 
ἐπιποϑεῖν. τὸν δὲ νοῦν ἄληπτον εἶναι ταῖς φανταστικαῖς 
ἡμῶν καὶ μορφωτικαῖς κινήσεσιν. διὰ γὰρ ταῦτα καὶ ὃ 
᾿Δχιλλεὺς τὸν Πάτροκλον ἰδὼν περὶ τῆς ταφῆς διαλεγόμενον 

τοῦ σώματος ψυχὴν μὲν ἐν “Ἥιδου καὶ εἴδωλον ἐπίστευσεν 

888 εἶναι, νοῦν δὲ οὐκ εἶναι τούτοις μηδὲ φρόνησιν τὴν χρω- 
δ τπιτ. μένην. τὰ μὲν γὰρ τῆς ἀλογίας ἐ 

10 

1 

2 

2 

ὧι 

[-- 

Θι 

νεργήματα πρὸς τὴν 
τούτων ἐπήγετο ϑέσιν, τὴν δὲ τῆς νοερᾶς ψυχῆς παραδοχὴν 
οὖς εἶχεν ἐκ τῶν ὀνειρωκτικιῶν ϑεαμάτων πιστώσασθαι. 

πῶς δὲ οὐχὶ καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῖς ἁπάντων ἐστὶ συμ- 
φωνότατον τὸ τὰς πολλὰς τῶν ψυχῶν ϑρηνούσας ἀφί- 

στασϑαι τῶν σωμάτων καὶ δυσαποσπάστως ἐχούσας διὰ τὰς 

ἐν αὐτῷ ζωὰς καὶ τὰς πολυαράτους ἡδονάς (αὗται γοῦν, 

φησὶν καὶ ὃ Σωκράτης [ᾧῬὈμεοᾶ. 884], ὥσπερ ἧλον ἔχουσαι 

προσπερονῶσιν αὐτὰς καὶ προσηλοῦσιν τοῖς σώμασιν) καὶ 

ὀχήμασιν ἐξελϑούσας-" χρῆσϑαι σπιοειδέσιν καὶ τεϑολωμένοις 

ἀπὸ τῶν σεληναίων ἀτμῶν καὶ ἐμβροιϑέσι καὶ γεώδεσιν, καὶ 
φωνὴν ἄσημον ἀφιέναι καὶ ἦχον ὑλικόν, ὃν ἡ ποίησις 
τρισμὸν ἀπεκάλεσεν. ὡς γὰρ τῶν ἀναγομένων ψυχῶν τὰ 

ὄργανα φωνὴν ἐναρμόνιον ἀφίησιν καὶ ἐμμελῆ. καὶ εὔρυ- 

ϑμον ἔχοντα φαίνεται κίνησιν, οὕτω τῶν ὑπὸ γῆς φερομένων 

καὶ ἀλογωτέρων ὃ ἦχος τρισμῷ παραπλήσιός ἐστιν, τῆς ὄρε- 

κτικῆς μόνης καὶ φανταστικῆς ξωῆς ἴνδαλμα φέρων. καὶ 

μὴν καὶ τοὺς τόπους τοὺς ἐν “ἭἯιδου καὶ τὰ ὑπὸ γῆς δικαι- 

ὡτήρια καὶ τοὺς ποταμούς, ος Ὅμηρός τε καὶ Πλάτων 
ἡμᾶς ἐδιδαξάτην. οὐ κενὰς φαντασίας οἰητέον εἶναι καὶ 

μυϑικμὰς τερατείας" ἀλλ᾽ ὥσπερ ταῖς εἰς οὐρανὸν ἰούσαις 

7 Ῥαίγοοι! ϑούαβ γϑύϊουιθ οαυθηΐθα ΔΟΒΠ]Θγ ϑαἀσἀποθοϑηῦ, αὖ 
ΘΏϊτϑτη ὑδηθατη οὖ ὉΤΩΌΥΘΙΏ. 61 6586 ρομῃθυθῦ 9 ὀνειρακτικῶν 

12. ὁχοϊαϊίπθ ἃ] αὐ] ὃ ῬΟΒΒῚΒ τὰς {ποικίλας 16 ἐξελ-- 
ϑοῦσαι 117 σεληναίων] σειρηνίων οἵ. Ῥίοϊθοτα. ἰθύν, ὅϊ, 11 
Ηδρυτηαῖρρ. 46 δδίτγο]. 45, 16 Δρῃ]. τηϑὺ. ΧΙ 2 19 οὗ Π|. Ψ' 101 

Οα. ὦ 9 80 ἔθυϑμον (ἔρρυϑμον Ὁ) 
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ψυχαῖς πολλοὶ τόποι καὶ παντοδαποὶ τῆς ἐκεῖ λήξεως 

ἀφρωρίσϑησαν, οὕτω δεῖ νομίζειν καὶ ταῖς κολάσεως ἔτι καὶ 
καϑάρσεως δεομέναις τοὺς ὑπὸ γῆς τόπους ἀνεῖσθαι, σποι- 

κίλας μὲν ἀπορροίας ἔχοντας [ τῶν ὑπὲρ γῆς ὁτοιχείων, 1.τιν. 
ὃς δὴ ποταμοὺς καὶ βεύματα κεκλήκασιν, δαιμόνων δὲ τάξεις ὁ 
διαφόρους ἐφεστώσας, τὰς μὲν τιμωρούς, τὰς δὲ κολαστιπάς, 
τὰς δὲ καϑαρτικάς, τὰς δὲ κριτικάς. εἰ δὲ ἢ ποίησις ὅμερ- 
δαλέ εὐρώεντα τά τὲ στυγέουσι ϑεοί περ ἐκεῖνα προσ- 
είρηκεν [Π΄ Ὑ᾽ 06], οὐδὲ τοῦτο αἰτιᾶσϑαι προσήκει. κατα- 
πλήπτει μὲν γὰρ τὰς ψυχὰς διὰ τῆς ποικιλίας καὶ τῆς τῶν το 
ἐφεστώτων φαντασίας. ἀνήπλωται δὲ κατὰ τὰς παντοίας 

λήξεις τὰς πρεπούσας τὰϊς διαφόροις ἕξεσι τῶν ἐκεῖ φερο- 

μένων. πορρωτάτω τὰ] δέ ἐστε τῶν ϑεῶν ὡς ἔσχατα τοῦ 
παντός, καὶ πολὺ τῆς ὑλικῆς ἀταξίας ἔχοντα καὶ οὐδὲ τῶν 

ἡλιακῶν ἀκτίνων ἀπολαύοντα. τοσαῦτα καὶ περὶ τούτων 15 
εἰρήσϑω τῶν στίχων, οὺς ὁ Σωκρἅτης διαγράφειν ἀξιοῖ, καὶ 
ὧν τοὺς παρ᾽ αὐτῷ παιδευομένους ἀνηκόους εἶναι παντε- 
λῶς δοκιμάζει. διὰ γὰρ τοὐτῶὼν αὔξεσθαι τὸ φιλοσώματον 

τῆς ψυχῆς καὶ τὸν ἐνθένδε χωρισμὸν παντὸς μᾶλλον ἔτι 
φαντάζεσθαι φοβερώτερον. 80 

ΙΑ Τένες αἰτίαι δι ἃς ἢ ποίησις ἀναπέμπει 
ϑρήνους κἀπὶ τοὺς ἥρωας καὶ ἐπὶ τοὺς ϑεοὺς καὶ ἐπὶ 
τὸν ἄριστον αὐτὸν τῶν ἡρώων καὶ ἐπὶ τὸν μέγιστον 

τῶν ϑεῶν. 

Ἵπτται δέ που τοῖς εἰρημένοις ϑεωρῆσαι. πῶς οὐχὶ 96 

φιλόδακρυν ἕκαστον ἡμῶν ἡ ποίησις ἀπεργάζεται καὶ φιλό- 

ϑρηνον, ὅταν ποιῇ καὶ τοὺς ἥρωας, καὶ τί λέγω τοὺς 

ἤρῶας; τοὺς ϑεοὺς αὐτοὺς ἀποδακρύοντας ἐπὶ τοῖς τῶν 

φιλτάτων θανάτοις. καίτοι πὰρὰ τῷ Πλάτωνε [ῬΙ8ΘΆ. ῥ. 895] 

4 ἔχοντοσ ταὶ, α 88. ιὅῷ  ἔδὅὄὅ ῥεῦμα, οοττ. Ὁ 9. ὀὺ οὐδὲ 
12 ἐκεῖ] ἐκείνου 
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εἴτ. Σωκράτης μὲν ἄτεγκτος διαμείνὰς καὶ ἀπροσπαϑὴς πρὸς 
τὰ δάκρυα τῶν οἰκείων ἀνύμνηται, ᾿Ζπολλόδωρος δὲ ἀστακτὶ 
δακρύων καὶ εἰ δή τίς ἄλλος τοιοῦτος ἐπιτιμήσεως ὑπὸ 

τοῦ καϑηγεμόνος ἠξίωται. ἀλλ᾽ ὅ γε ϑέϊος ποιητὴς τοὺς 
5 ἤρωάς ἀσχέτως ὀδυρομένους τὰς τῶν οἰκείων ἀποβόλὰς 
παραδίδωσιν" καίτοι, φαίη τις ἄν, εἰ καὶ Πρίαμον ἔδει τοι- 

“ .: ΄ . ,, . ᾿ Ἁ 7 - ῖ δῷ. - αὕτα πάσχειν κυλινδόμενον κατὰ κόπρον, καὶ ἐξόνο- 
μακλήδην ὀνομάζοντα ἄνδρα ἕκαστον, βάρβαρον ὄντα 
καὶ ἀλογώτερον, ἀλλ᾽ οὔτι καὶ ᾿Ζχιλλέα τὸν ϑεᾶς παῖδα, 

10 τότε μὲν ὕπτιον κατακείμενον, τότε δὲ πρηνῆ, τότε δὲ ἐπὶ 
πλευρᾶς ἁλύειν. καὶ χευάμενον κόνιν κατὰ τῆς κεφαλῆς 
ἀποθρηνεῖν παιδικῶς. εἰ δὲ καὶ ἀνθρώποις ἦν προσῆκον 
φύσιν ϑνητὴν λαχοῦσι τὸ πάϑος, ἀλλ᾽ οὐ τοῖς ϑεοῖς αὐτοῖς. 

τί οὖν ἔδει τὴν Θέτιν δακρύειν λέγουσαν [1]. Σ' 54" 
1ῦ ὥμοι ἐγὼ δειλή. ὦμοι δυσαριστοτόκεια: 

πόρρω γὰρ ἡδονῆς καὶ λύπης ἵδρυται τὸ ϑεῖον. εἰ δὲ καὶ 
ϑεούς τις ἐτόλμα τοιαῦτα πάσχοντας εἰσάγειν. ἀλλ᾽ οὐ τὸν 

’ νὴ - ᾿ς - ᾽ - Ο ΕΝ ᾽ 

μέγιστον ἐχρῆν τῶν ϑεῶν τόν τε ᾿Εκτορα διωκόμενον ϑρη- 

νεῖν καὶ Σαρπηδόνα τὸν υἱόν, καὶ ὥμοι ἐγὼν ἐπ᾽ ἀμφο- 

80 τέρων λέγειν. ἡ γὰρ τοιαύτη μίμησις οὐδὲν προσήκουσα 
φαίνεται τοῖς παραδείγμασιν, δάκρυα προστιϑεῖσα τοῖς ἀδα- 

κρύτοις καὶ λύπας τοῖς ἀλυπήτοις ἐκείνοις καὶ ὅλως πάϑη 

τοῖς ἀπαϑέσιν. Τοιαῦτα ὃ Σωκράτης ἐγκαλεῖ τῷ ποιητῇ καὶ 
- -"Σ ;. [4 2 Ὰ , 3 ,ο. τῆς τῶν νέων παιδείας ἐκβάλλει. φυλαττόμενος ἐμπόδιον 
2» ᾿ ἢ -» : ; ρ ὡζις 9 . . Μ᾽ 85 αὐτῷ γίνεσθαι διὰ τῶν τοιούτων ῥημάτων εἰς τὴν ὄρϑην 

πρὸς ἀῤετὴν ἀγωγήν. πεοὶ γὰρ λύπας καὶ ἡδονὰς ἣ παι- 
41ῶν. δεία διαφερόντως ἐστίν, ὧν ἐπιτεινομέϊνων ἀνάγκη τὸν 

νομοϑέτην ἀποτυγχάνειν τοῦ προσήκοντος αὐτῷ τέλους. 

1 ἁπροσπαϑὴσ] ἡ τ. νὰ ϑ 2 ἀνύμνηται] ἀνὺ ἸΥ. ταῦ 
8 δακρύων} ν 8585. τα ϑϑ 7 Α ΤΠ. Χ 4145α. 9 οὔτοι Ὁ 
9 οὗ 1. ὦ 8 5αα. 11 ἀλύειν φῬτϑοίου. ν ἴτ. τοῦ (δι. 6Χ ε) 
18. οὗ Π. Χὶ 108 Π 488 (δοο ἐδηΐατα Ἰοοο ὦμοι ἐγών ἀϊοϊύ, 1110 
ὦ πόποι) 489 
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’ 

“έγωμεν τοίνυν καὶ πρὸς ταύτας τὰς ἐπιτιμήσεις, ὅτι 

τοὺς μὲν ἥρωας ἐν πράξεσιν ὄντας καὶ τὸν ταύταις προσή- 

κοντὰ βίον ἠρημένους ὃ ποιητὴς παραδιδοὺς εἰκότως καὶ 
’ }] Ἁ 3 ΟΥ̓ , -Ὁ ἶψ 7 

ποαϑαινομένους περὶ τὰ καϑ' ἕκαστον καὶ ζῶντας ὡσαύτως 

εἰσήγαγεν. τοῖς μὲν γὰρ φιλοσόφοις καὶ καϑαρτικῶς ἔνερ- ὅ 

γοῦσιν ἡδοναὶ καὶ λῦπαι καὶ αἵ τούτων μίξεις οὐδαμῇ 

σὐροσήκουσιν. χωρίζονται γὰρ ἔκ τούτων καὶ πᾶσαν τὴν ϑνη- 

τὴν φλυαρίαν ἀποσκευάξονται καὶ γυμνοὶ τῶν περιεστοιχη- 

μένων αὐτοὺς εἰδῶν τῆς ξωῆς γενέσϑαν σπεύδουσιν, ἕαυ- 

τοὺς ἀναρπάξζοντες ἀπὸ τῶν ἐνύλων καὶ γενεσιουργῶν πα- 10 
4 - λ 2 ; ;; Ἁ Ἁ Α 

ϑημάτων. τοῖς δὲ ἐν πολέμῳ στρεφομένοις καὶ κατὰ τὸ 
9 »"Ὁ ς ;᾽ 2 ’ ν -Ὁ 

παϑητικὸν ἐνεργοῦσιν ἡδοναί τέ εἰσιν σύστοιχον καὶ λῦπαι, 

καὶ συμπάϑειαι καὶ ἀντιπάϑειαι, καὶ σκηνὴ παντοίων πα- 

ϑῶν. καὶ πῶς ἂν ἡ περὶ τὰς πράξεις συντονία χώραν ἔχοι, 14 
᾿ ι - 2. 2 , ι ΤΠ] ὔ 5 Σ 5.94. μὴ καὶ τῶν ὀρέξεων ἐπιτεταμένων. καὶ Πρίαμος οὖν καὶ 

2 ἦ 

᾿Δχιλλεύς,. οὔτε φιλόσοφοι ὄντες οὔτε γενέσεως χωρίξειν ξαυ- 

τοὺς ἐθέλοντες οὔτε τὸν τῶν διὰ] φυλάκων ζῶντες τρόπον ς ς φ 6 Τρ ᾽ 
εἰ καὶ ϑρηνοῦσι τοὺς οἰμξδίους καὶ οἰκτίξζονται. ϑαυμαστὸν 

9 ᾿ Ἁ Ν ’; ν λ] ν ’ὔ 9 ’ὔ Α 

οὐδέν. καὶ γὰρ φίλων ἀποβολαὶ καὶ παίδων ἐρημίαι καὶ 

πόλεων ἀφανισμοὶ τοῖς πολεμικοῖς ἀνδράσιν μεγάλην μοῖραν 20 
παρέχεσϑαι δοκοῦσι τῆς ἀϑλιότητος. προσήκει δὲ ἄρα τὸ 

μεγαλουργὸν αὐτοῖς ὡς φύσιν ἡρωϊκὴν λαχοῦσιν, τὸ δὲ 

παϑητικὸν ὡς περὶ τὰ καϑ'᾽ ἕκαστα στρεφομένοις" ἐπὶ δὲ 
ς᾽» » δ᾽ , , Ὁ »ν ; “ἽΛιλο9, " 

αὐτῶν ϑεῶν. ὅταν δακρύειν καὶ ἐκεῖνοι λέγωνται ἢ ὀδύ- 1. τδ8ν. 

ρεσϑαι τοὺς φιλτάτους, ἄλλος ὁ τρόπος καὶ τοῖς μυϑο- 96 

πλάσταις πάλαι δεδογμένος, οἱ τὴν περὶ τὰ ϑνητὰ πρόνοιαν 
καὶ γιγνόμενα καὶ ἀπολλύμενα τῶν ϑεῶν διὰ τῶν δακρύων 

9.7 2 ’ ᾽ Χ Α 4 “΄ 

εἰώϑασιν ἐνδείκνυσθαι. φύσει γὰρ τὸ προνοούμενον τοῦτο 

δακρύων ἄξιον ὃν πρόφασιν παρέσχε τοῖς μυϑοποιοῖς καὶ 

τὴν πρόνοιαν αὐτὴν διὰ τούτων αἰνίττεσθαι" 80 

8 8 περιξστοιχισμένων» (η 15) 1 ἐπισταμένων 11 τὸν 
τῶν Ὁ] τόν τὸν 18 εἰ Ὁ] οὗ 29 δὴ παρέσχετοῦ | μυϑοπόροισ 
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δάκρυα μὲν σέϑεν ἐστὶ πολυτλήτων γένος ἀν- 
δρῶν. 

-Ὁ ι 3 - 
φησίν τις τὸν ἥλιον ὑμνῶν [ΟτΡΆΕ. ἔν. 2856]. καὶ διὰ τοῦτο 

κἀν τοῖς μυστηρίοις τοὺς ἱεροὺς ϑρήνους μυστικῶς παρει- 
- “ 2 ο- ὅ λήφαμεν, σύμβολον ὄντας τῆς εἰς ἡμᾶς καϑηκούσης ἔκ τῶν 

5 ς Α 9.7 κρειττόνων προνοίας. καὶ ἡ Θέτις οὖν καὶ ὁ Ζεὺς ὀδύ- 
ρεσϑαι λέγονται τοὺς φιλτάτους αὐτοῖς ἐν ἐσχάτοις ὄντας 
κινδύνοις, οὐχ ὅτι παϑητιμῶς διάκεινται τὸν αὐτὸν τοῖς 

2 - ἀνθρώποις τρόπον, ἀλλ᾽ ὅτι πρόεισιν ἀπ᾿ αὐτῶν διωρισμένη 
2 

τις προμήϑεια καὶ δόσις εἰς τὰ καϑ' ἕκαστα. καὶ ὅταν μὲν 
- “ ; ᾿ς -" Α , » τῇ μεριστῇ ταύτῃ προνοίᾳ καὶ ἡ τοῦ παντὸς συντρέχῃ τάξις. 

ζ Ἁ - -«“ 5» ἢ 
ἀνεμπόδιστός ἐστιν ἡ σωστιμὴ τοῦ προνοοῦντος ἐνέργεια. 
Ω νι 2 ,ὔ ) ς Ι Ἃ “ , ᾿ 
ὅταν δὲ ἀνϑίστηταν Καν ὡς μέξρος ὧν τοῦ χοσμου καί γξνε- 

1 Θ 

σιν λαχὸν τὴν προσήκουσαν ὑπομένῃ φϑοράν, τότε τὴν 

ἰδιότητα τῆς προνοίας οὗ μῦϑοι παριστάντες. ἧς καὶ τοῦτο 

κατὰ τὴν αὐτοῦ τάξιν ἀπέλαυεν, ϑρηνεῖν τοὺς προνοοῦντας 

λέγουσιν, καὶ τοῦτο {μόνον οὐχὶ βοῶντές φασιν. ὡς ὃ 
- 2 » »" -» 

ϑρῆνος σύνθημα παρ΄ αὐτοῖς ἔστιν τῆς ἰδιαζούσης τῶν 

1 δι 

3 - 5 ΄“ 

καϑ' ἕκαστα προνοίας. τοῖς μὲν οὖν πρωτίστοις ϑεοῖς τὸν 

80 εἰρημένον τρόπον τοὺς ϑρήνους ἀποδώσομεν" ἐπεὶ καὶ 
ξ. τ8ν. Κόρης καὶ Ζήμητρος καὶ αὐτῆς τῆς μεγίστης ϑεᾶς ἱερούς 

τινὰς ἐν ἀπορρήτοις ϑρήνους αἵ τελεταὶ παραδεδώκασιν. 
4 " ν ἢ μ᾿ , Ἁ 2 -ὔ δ ; “4κ 

ϑαυμαστὸν δὲ οὐδέν. εἰ καὶ τὰ ἔσχατα τῶν ἑπομένων ἀεὶ 

τοῖς ϑεοῖς γενῶν καὶ προσεχῶς κηδόμενα τῶν ϑνητῶν καὶ 
2 ;) ᾿ , ᾽ὔ Ἁ 2 ’ 27 Ἁ 8 ὀρέξεσιν χρώμενα καὶ πάϑεσιν καὶ ἐν τούτοις ἔχοντα τὴν 
ξωὴν χαίροι μὲν ἐπὶ τῇ σωτηρία τῶν προνοουμένων, ἀνίλ- 
λοιτο δὲ καὶ δυσχεραίνον φϑειρομένων καὶ μεταβάλλοι κατὰ 

τὰ πάϑη" 

νύμφαι μὲν κλαίουσιν ὅτε δρυσὶν οὐκ ἔνι φύλλα, 
, 2 5 ὔ Ω ’ 2 5.ἢε: 

80 νύμφαι ὃ αὖ χαίρουσιν, ὅτε δρύας ὄμβρος ἀέξει, 

8 τοῦτο Ὁ] τούτων 4 χἀν] καὶ 10 τὰ] τὸν 21 οὗ 
ΟΡ. ἔτ 21ὃ 80 ΟΔΙ]τη. για. 4, 84 8α. (ν. μὲν χαίρουσιν 
- ἀέξει, ν. δ᾽ αὖ χλαίουσιν --- οὐκέτι φύλλα) 
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φησίν τις ποιητής. πάντα γάρ ἔστε ϑείως μὲν ἐν τοῖς 
ϑεοῖς, μερικῶς δὲ καὶ δαιμονίως ἐν τοῖς διῃρημένοις ἡμῶν 

προστάταις. ἀρκεῖ καὶ ταῦτα πρὸς τὴν παροῦσαν πρόϑεσιν 
ὑπὲρ τῶν λεγομένων ἐν ϑεοῖς ϑρήνων εἰρῆσϑαι. 

ΙΒ ΤΟχε αἰτίᾳ τοῦ ἐν τοῖς ϑεοῖς λεγομένου γέλωτος δ 
ἐν τοῖς μιύϑοις, καὶ διὰ τέ ἡ ποίησις ἐπὶ τῷ Ἡφαίστῳ 

τοὺς ϑεοὺς ἐποίησε γελῶντας ἀσχέτως. 

Τὸ δὲ αὖ ἐναντιώτατον μὲν τούτοις πάϑος τὸ περὶ τοὺς 

ἀσχέτους γέλωτας. ἐπιστάσεως δὲ ὑπὸ τοῦ Σωκράτους ἤξιω- 

μένον. εἰ δεόντως ἐπὶ τοὺς ϑεοὺς αὐτὸ μεταφέρουσιν οὗ 1ὸ 

μῦϑοι, μετὰ ταῦτα σκεπτέον. τί γὰρ δὴ καὶ βουλόμενθε 
γελῶντάς τε καὶ ἀσχέτως γελῶντας αὐτοὺς εἰσάγουσιν, ϑεο-- 
οίας ἄξιον. 

ἄσβεστος δ᾽ ἄρ᾽ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι ϑεοῖσι. 
ι νῳ ’ φησὶν ἢ ποίησις 

ὡς ἴδον Ἥφαιστον διὰ δώματα ποιπνύοντα [1]. 
“44 899 56.. 

Τίς οὖν ὁ τῶν ϑεῶν γέλως. καὶ τί δήποτε Ηφαίστου κινου- γεκῶς: η φ 
μένου καὶ ἐνεργοῦντος ἐκεῖνοι γελῶσιν; οὐκοῦν τὸν μὲν . τ4τ. 
ἭΗ δ χὰ .: 2 ἄλλ ΒΕ, ὃ “ὸ 1 φαιστον, ὥς που καὶ ἐν ἄλλοις εἴπομεν. δημιουργὸν καὶ 30 

ποιητὴν τοῦ φαινομένου παντὸς εἶναί φασιν οἵ ϑεολόγοι. διὸ 

καὶ τοὺς οἴκους αὐτὸς λέγεται κατασκευάσασθαι τοῖς ϑεοῖς 

(ἦχε ἑκάστῳ δῶμα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις 

Ἥφαιστος ποίησεν [1]. 41 6017) 
ὡς τὰς ἐγκοσμίους αὐτοῖς προπαρασκευάξων ὑποδοχάς, καὶ 38 

ἄμφω τὼ πόδε χωλεύων παραδέδοται, καϑόσον ἐστὶν καὶ τὸ 

δημιούργημα αὐτοῦ ἀσκελές᾽" τῷ γὰρ τὴν περὶ νοῦν καὶ 
ὀόνησιν κινουμένῳ κίνησιν οὐδὲν ἔδει ποδῶν. ὦ σιν φρόνησιν «ινουμένῳ κίνησιν οὐδὲν. » ὥς φησι 

15 

8 8 καὶ ἀρκεῖ ταῦτα ϑ ̓ ὅ οἴ ἰὰ Τῷ. 141 10 οἱ μῦ- 
οι ἴχη. δα. 85 28 ἦχε! ϑᾶρτδ ἢ 58. ᾧ 1τ. τῃϑ 
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ὃ Τίμαιος [». 845]. καὶ χαλκευτικῆς ἔφορος λέγεται καὶ 

αὐτὸς χαλπεύων ἐνεργεῖ, διότι χάλκεος ὃ οὐρανὸς πολλαχοῦ 
»Ὕ ᾽ 9 Ὰ τ 7 4. δ “ ᾽ 

τῆς πριήσεως ἀνύμνηται,. καὶ ἄλλα ἂν πολλὰ συνέλοις ταῦ- 

την πιστούμενα τὴν δόξαν. ἐπειδὴ δὲ πᾶσα ἡ περὶ τὸ 
9 τῳ “Ὁ 

5 αἰσϑητὸν πρόνοια, καϑ' ἣν συνεφάπτονται τῷ Ἡφαίστῳ τῆς 

δημιουργίας. παιδιὰ τῶν ϑεῶν εἶναι λέγεται (διό μοι δοκεῖ 

καὶ ὁ Τίμαιος [Ὁ. 424] τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ ϑεοὺς νέους 

ἀποκαλεῖν, ὡς ἀεὶ γινομένων καὶ παιδιᾶς ἀξίων προεστῶτας 

πραγμάτων), ταύτην δὴ τὴν τῆς προνοίας ἰδιότητα τῶν εἰς 
10 τὸν κόσμον ἐνεργούντων ϑεῶν γέλωτα οἵ μυϑοπλάσται προῦσ- 

’ 2.7 , Ἁ ᾿Ὶ Δ’ δ Ἁ εοω ’ 

ἀγορεύειν εἰώϑασι. γαὶΐϊ δὴ καὶ τὰν ὁ ποιητὴς τῷ Ἡφαίστῳ 
ὦ Α Α 2 -“΄ ’ὔ, ᾿ 2 - 

κινουμένῳ τοὺς ὥξεους ἐπιγηϑοῦντας λέγῃ τὸν ἄσβεστον τοῦ-- 
’ - 2. 27 «ἋἉἊ Ἁ 2 Α 

τον γέλωτα γελᾶν, οὐδὲν ἄλλο ἢ συνδημιθυργοὺς αὐτοὺς 

καὶ τελεσιουργοὺς τῆς Ἡφαίστου τέχνης ἐνδείκνυται γίνεσϑαι 

18 καὶ τῆς εὐθημοσύνης ἄνωϑεν τῷ παντὶ χορηγοὺς ὑπάρχειν. 

ἐπάν. ὃ μὲν γὰρ ἐξαρτύει πάσας αὐτῶν τὰς ἐγκοσμίους ὑπο- 

δοχὰς καὶ προτείνει ταῖς προνοίαις τῶν ϑεῶν τὰς ὅλας 
Α 7 ἰ , Ἅ ΄΄- 94 -ὖᾧ 4 ῳ 

φυσικὰς δυνάμεις, οὗ δὲ μετὰ τῆς αὐτοῖς προσηκούσης ῥαὰ- 

στώνης ἐνεργοῦντες καὶ τῆς οἰκείας εὐπαϑείας οὐκ ἀφιστά- 
40 μενον καὶ ταύταις ἐπορέγουσι τὰς σφετέρας μεταδόσεις καὶ 

τινρῦσι τὰ ὅλα ταῖς τελεσιουργοῖς ἑαυτῶν προνοίαις. ὡς 
“ ὔ , Α 7 - -» Α 2 

οὖν σννελόντι φάγαι, τὸν γέλωτα τῶν ϑεῶν τὴν ἄφϑογνον 

εἰς τὸ πᾶν ἐνέργειαν καὶ τὴν τῆς εὐϑημοσύνης τῶν ἐγκοσμίων 
9. {ἢ »)} ὔ ὔ Α 9 4 ᾽ὔ 2 ίῳ ᾽ αἰτίαν ἀφοριστέον. διότε δὲ ἀκατάληπτός ἔστιν ἡ τοιαύτη 

εὁ5 πρόνοια καὶ ἡ τῶν ἀγαθῶν πάντων μετάδοσις παρὰ τοῖς 
» ,ς»ὔ ' . ᾽ ᾿ 4 ᾿ “ ϑεοῖς ἀνέκλειπτος, εἰκότως ἄρα καὶ τὸν ποιητὴν ἄσβεστον 
Ἐν ΄κ ; " ’ τις» 

8δὅ αὐτῶν «(τὸν γελωτα προσειρηξξναι συγχωθήτεον. καὶ ὁρᾷς 
“΄ "», -ο ω ’; 

πάλιν, ὅπως καὶ ταῦτα τῇ φύσει τῶν πραγμάτων ἑπόμενον 
᾽ὔ 7 3 Ἁ ν} 2 ’; ω ΄ῳ « 

λέγομεν. δακρύειν μὲν γὰρ οὐκ ἀεί φασιν οἱ μῦϑοι τοὺς 

80 ϑεούς, γελᾶν δὲ ἀσχέτως, ἐπειδὴ τὰ μὲν δάκρυα τῆς εἰς τὰ 

2 χάλκεος αἸοῖθαγ Ρ' 425, πολύχαλκος Ε ὅθ4 γ 2 16 ἐξ- 
αρτύει) ἐξάπτει 18 ῥαστώνη 21 ὁρᾶσ 
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ϑνητὰ προνοίας αὐτῶν καὶ ἐπίκηρα πράγματα καὶ ποτὲ μὲν 
ὄντα. ποτὲ δὲ οὐκ ὄντα συνθήματά ἐστιν. ὃ δὲ γέλως τῆς 
εἰς τὰ ὅλα καὶ ἀεὶ ὡσαύτως κινούμενα πληρώματα τοῦ 
παντὸς ἐνεργείας. διόπερ οἶμαι καὶ ὅταν μὲν εἰς ϑεοὺς καὶ 
ἀνθρώπους διαιρῶμεν «τὰ δημιουργήματα. τὸν μὲν γέ- 
λωτα τῇ γενέσει τῶν ϑείων, τὰ δὲ δάκρυα τῇ συστάσει τῶν 
ἀνθρώπων ἢ ξῴων ἀπονέμομεν" 

δάκρυα μὲν σέϑεν ἐστὶ πολυτλήτων γένος ἀν- 
δρῶν. 

μειδήσας δὲ ϑεῶν ἱερὸν γένος ἐβλάστησας" 

ὅταν δὲ εἰς τὰ οὐράνια καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην, πάλιν κατὰ 
τὰ αὐτὰ τοῖς μὲν οὐρανίοις τὸν γέλωτα. τοῖς δὲ ὑπὸ σε- 

λήνην τὰ δάκρυα συνδιαιρούμεϑα᾽ ὅταν δὲ καὶ αὐτῶν τῶν Ϊ 
ὑπὸ σελήνην τάς τε γενέσεις καὶ τὰς φϑορὰς συλλογιξώ-- 3. τὸν. 

μεϑα. τὰς μὲν εἰς τὸν γέλωτα τῶν ϑεῶν. τὰς δὲ εἰς τοὺς 

ϑρήνους ἀναπέμπομεν. καὶ διὰ ταῦτα κἀν τοῖς μυστηρίοις 

κατὰ χρόνους τεταγμένους ἀμφότερα ταῦτα δρᾶν οἱ τῶν 
ἱερῶν ϑεσμῶν ἡγεμόνες παρακελεύονται, καὶ εἴρηται ἐν 
ἄλλοις. καὶ ὃ αὐτὸς τρόπος μήτε τῶν ἐν ἀπορρήτοις δρω- 
μένων παρὰ τοῖς ϑεουργοῖς τοὺς ἀνοήτους ἐπαΐειν μήτε 
τῶν τοιούτων πλασμάτων. ἡ γὰρ ἄνευ ἐπιστήμης τούτων 
.2 Ἅ ν} ’ Ἃ τ γ΄ 2 ’ Ὰ ἀμφοτέρων ἀκρόασις δεινὴν καὶ ἄτοπον ἐργάζεται σύγχυσιν 
2 -" -ε - - -““Ὃἤἢ Α Α “- 2 “ 

ἐν ταῖς τῶν πολλῶν ξωαῖς τῆς περὶ τὸ ϑεῖον εὐλαβείας. 

8 οὗ ». 12ὅ. 1 10 μειδῆσαν οὗ ἐβλάστησεν οαἀθοδηῦ 6Χχ Ὁ 
14 συλλογιξόμεϑ'α 11 ἀμφότερα ταῦτα τὰ5"] ἀμφότεροτα 

τηΐ 18 ἴογτύ. (ὡς καὶ εὖ οὗ γαῦύ. ἢ 162 ν. 19 χρωμένων 
(ων 58.) 22 ἄτονον, ΟΟΥΤ. Ὁ 

ὅ 

10 

1ὅ 

20 
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᾿Απολογέα ὑπὲρ τῶν ἐν τῇ Ὁμήρου ποιήσει 1" 
δοχούντων εἰς καταφρόνησιν σωφροσύνης τοὺς ἀκού- 

οντας χινεῖν παντοδαπῶν τρόπων. 

Τοσαῦτα καὶ περὶ τοῦ γέλωτος εἰρήσθω τῶν ϑεῶν, ὃν 
5 ἡ ποίησις ἄσβεστον διὰ τὰς ἀνογεγραμμένας αἰτίας προσεί- 
ρηϑεν. ἐφεξῆς δέ ἐστιν τοῖς τοιούτοις προβλήμασιν δια- 

σκέψασθαι τοὺς περὶ τῆς σωφροσύνης λόγους. μή πῃ ἄρα 

πρὸς ταύτην ἡμᾶς διαλωβᾶται τὰ Ὁμήρου πονήματα. δω- 

φροσύνης δέ, φησὶν ὃ Σωκράτης [1Π 8894], μέγιστον 

10 μὲν εἶδος ἡ πρὸς τοὺς ἄρχοντας αἰδώς, δεύτερον δὲ ἡ τῶν 
2 » “Ὁ 2 - -»" λ -»"Ἥ ς - 2 ’ὔ ἐπιϑυμιῶν τῶν ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῶν ἡδονῶν ἐπιπράτεια, 
καὶ τρίτον ἄλλο τούτοις ἕπόμενον. ὃ δὴ μικρὸν ὕστερον 
ϑεωρήσομεν. ἀλλ᾽ οὖν τοῖν δυοῖν τούτοιν ὃ μὲν ᾿Δἀχιλλεὺς 
κατὰ ϑάτερον ἁμαρτάνων φαίνεται. τοιαῦτα πρὸς τὸν ἄρ- 

τό χονταὰ παρρησιαζόμενος [1]. Α΄ 228]; 

οἰνοβαρὲς κυνὸς ὄμματ᾽ ἔχων. 
καὶ τὸ ἐφεξῆς τοῦ ἔπους. ὃ δὲ Ὀδυσσεὺς κατὰ τὸ λοιπόν, 

“ Ω Ω 9 ᾽ὔ “ ’ἤ͵ Α 7 ’ 

ετὸν. ὥσπερ [ ὅταν ἀφοριξόμενος τῶν βίων τὸν κάλλιστον λέγῃ 

τὴν πολιτείαν διαφερόντως ἐκείνην ἀποδέχεσθαι τῶν ἀνθρώ- 
20 πῶν., ὁπόταν 

εὐφροσύνη μὲν ἔχῃ κατὰ δῆμον ἅπαντα" 

δαιτυμόνες δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἀκουάξωνται ἀοιδοῦ 

ἥμενοι ἑξείης, παρὰ δὲ πλήϑωσι τράπεξαι 
’, ᾿ - , 5.»ϑβῳΑἡ2 - 2 »; σίτου καὶ κρειῶν, μέϑυ δ΄ ἐκ κρητῆρος ἀφύσ- 

25 σῶν 

οἰνοχόος προχέῃσι καὶ ἐγχείῃ δεπάεσσιν [τ ὃ 
-Ἰ0]. 

ἐν γὰρ τούτοις οὐδὲν ἄλλ᾽ ἢ τὴν πολυάρατον ἡδονὴν καὶ 
Ἁ 4 - 2 -- ’ ’ - - 

τὴν πλήρωσιν τῶν ἐπιϑυμιῶν τέλος προεστήσατο τῆς ζωῆς. 

2 δοκούτων, ΟΟΥΤ. Ὁ 7 σωφροσύνης] σωτηρίασ 21 ἢ 
ὅτ᾽ ἂν εὖφο. Ἠοτη. 26 φορέῃσι ἤοτα., προχέῃσι οἰδεῖ, οὐΐδτη. 
ΜαχΣ. γε. ἢ 8 

Ῥβοσυσβ, θᾶ, Ἐ ΤΟΙ]. 9 
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΄-᾿ «ῳ - “ ς Ταῦτα δὴ τοῦ Σωκράτους ἐπιτιμῶντος τοῖς Ὁμήρου 
᾽ Α ἫΝ Ἄ ’ 2 ,» 2 ’ 

λόγοις. πρὸς μὲν τὴν προτέραν ἐπίστασιν ἁπαντησοόμεϑα 
“ Ὰ ξ ὔ , 

λέγοντες, ὅτι τοῖς μὲν φύλαξιν, οὃς αὐτὸς ἄρχοντας καϑύ- 

στησιν τῆς πόλεως, τοσαύτην ὑπεροχὴν λαχοῦσιν παιδείας 

ἕνεκα καὶ ἀρετῆς πρὸς τοὺς ἀρχομένους πρέποι ἄν που 5 
τούς τὲ ἐπικούρους καὶ σύμπαντας τοὺς ἄλλους πλείστην 

καὶ μεγίστην τιμὴν ἀπονέμειν᾽ σωτῆρες γὰρ ὄντως ἐκεῖνοι 
ἃ ν᾽ ) - Ω - [4 ῖ 2 Ὰ 3 » καὶ εὐεργέται τῆς ὅλης προεστᾶσι πολιτείας, καὶ οὐδὲν ἀνό- 

5 2) 2 ς 32.»ΜωἨὄΞ “ Ὰ - " “ 
σιον οὐδὲ ἄδικον ἂν τις ἀπ΄ ἐκείνων κατὰ νοῦν καὶ δέκην 
9 ἥ 2 Α 9 ’ γέ [4 ν Α 

ἀρχόντων εἰς τοὺς ἀρχομένους ἥξειν προσδοκήσειεν. ὁ δὲ τὸ 

δὴ ποιητὴς οὔτε κατ᾽ ἀρετὴν διαφέροντα τὸν ᾿Δἀγαμέμνονα 

τῶν ὑπημκόων πάντων εἶναι συγχωρήσας οὔτε ἔν τοῖς εὖ 
ποιοῦσι τοὺς ἄλλους, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς εὖ πάσχουσι, τετάχϑαι, 

᾿ 7 ς Α -Ὁ - 2 ἢ 2 4 

καὶ διαφερόντως ὑπὸ τῆς στρατηγικῆς “χιλλεως ἐπιστήμης: 

εἰκότως δήπου καὶ πληττόμενον αὐτὸν ὑπὸ τῶν κρειττόνων 15 
καὶ μείζονα τὴν εἰς τὸ κοινὸν φιλίαν παρεχομένων, ἐν οἷς 
πλημμελεῖ καὶ τοῖς ἑαυτοῦ παταχαρίξεται πάϑεσιν, εἰσάγει, 

“ἢ "Ὁ ς 

καὶ μετὰ παρρησίας τοὺς ἀρίστους αὐτῷ τῶν Ἑλλήνων τ τότ. 

διαλεγομένους παραδίδωσιν, οὐδὲν ὑπολογιζομένους τὸ πλῆ- 
ϑὸς τῶν ἑπομένων στρατιωτῶν οὐδὲ τὴν ναυτικὴν δύναμιν. 30 

πῳ 3 “ῳ ἡ γὰρ ἀρετὴ πανταχοῦ τίμιον, ἀλλ᾽ οὐ τὰ ὄργανα τῆς ἀρε- 
τῆς. οὐκ ἄρα περὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ σωτῆρας τῶν ὅλων 
ἐξαμαρτάνειν φήσομεν τὸν τὰ τοιαῦτα ὀνείδη προφέροντα 

τοῖς πλήϑεσιν μὲν τῶν ὑπηκόων διαφέρουσιν. ἀρετῇ δὲ 
Ἶ “ 5... ι Α Ῥ φ ἶ ᾿ εἶ νὴ » - 

πάμπολυ λειπομένοις. ἐπεὶ καὶ αὐτὸς μικρὸν ὕστερον ὃ τῶν 98 

πολλῶν τούτων καὶ δυσαριϑμήτων στρατιωτῶν βασιλεὺς 

ὁμολογεῖ τὴν διαφορὰν τῆς ἀρετῆς καὶ ἀποδύρεται τὴν ξαυ- 
τοῦ δυστυχίαν᾽ 

3 δ ’ὔ ν} ΝῊ ν᾿ Α 9 ’, ἀασάμην. οὐδ᾽ αὐτὸς ἀναίνομαι, 

8 ἄρχοντας] ὄντασς Τ ὃν ὄντε 16 ὠφέλειαν ὟΝ 6πα]. | 
παρεχομένων] ἢ ἀρχομένων 18 οὗ 4 281 28 ἐξαμαρτάνει 
(ρ 55.) ταῦ, ν ἴὰ ἢμπθ 55. τοῦ [ προσφέροντα, οοτΥ. ὟΥ 616]. 
28 δυστοιχίαν, οοτΥ. Ὁ 29 Π, [116--118 
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καὶ 
ἀντί νυ πολλῶν 

λαῶν ἐστὶν ἀνήρ. ὄντε Ζεὺς κηρὶ φιλήσῃ» 
ὡς νῦν τοῦτον ἔτισε. 

5 Πρὸς δὲ αὖ τὴν κατὰ τῶν Ὀδυσσέως λόγων ἐπιτίμησιν λε- 

γέσϑω μὲν καί, ὅτι τὰ τοιαῦτα συμβολικώτερον ἀφερμηνεύξιν 

δέδοκται τοῖς τὴν καλουμένην πλάνην ἐπ᾽ ἄλλας ὑπονοίας 

μεϑιστᾶσι καὶ τοὺς Φαίακας καὶ τὴν παρ᾽ αὐτοῖς εὖδαι- 

μονίαν ἀνωτέρω τῆς ϑνητῆς φύσεως τάττειν ἀξιοῦσιν. καὶ 
9 

10 γὰρ ἡ δαὶς παρ΄ ἐκείνοις καὶ ἡ ϑοίνη καὶ ἡ ἐναρμόνιος 
ὠδὴ τρόπον ἕτερον ῥηϑήσεται καὶ οὐ τὸν τοῖ. λλοῖ. ΘΟ τρόπον ρον ρηϑῆη ἴς πολλοῖς 

ὔ ὔ ᾿ Ξ Ω᾽ ᾿ -» Α ᾽ 
συνεγνωσμένον. λεγέσϑω δὲ αὖ, ὅτε καὶ τοῖς τὸ φαινόμενον 

τῆς ποιήσεως μεταϑέουσιν ἔξεστιν ἀπαντᾶν πρὸς τοὺς τοι- 

ούτους λόγους καὶ δεικνύναι πρῶτον μέν, ὅτι καὶ αὐτὸς ὃ 

16 τῶν Ἑλλήνων σοφώτατος οὐχ ἡδονὴν ἀξιοῖ κρατεῖν ἐν ταῖς 

ὀρϑαῖς πολιτείαις, ἀλλ᾽ εὐφροσύνην᾽ ὅπῃ δὲ ταῦτα διέστη- 

τὸν. κεν ἀλλήλων, παρ᾽ αὐτοῦ Πλάτωνος μεμαϑήκαϊμεν. ἔπειθ᾽ 

ὅτε διὰ μουσικῆς ἅπασαν συναρμόξεσϑαι τὴν πόλιν καὶ πρὸς 

ἑαυτὴν ὁμόφρονα γένεσϑαι κατήκοον οὖσαν τῶν πρὸς ἀρε- 

0 τὴν ἀγόντων μελῶν δοκιμάζει. τὸ γὰρ ἐπιστῆσαι τῷ πλήϑει 

οϑῦ μὴ τὸν τυχόντα τὴν μουσικήν, ἀλλὰ τὸν ϑείας μέτοχον κατ᾽ 

αὐτὴν ἐπιπνοίας, ἄνωθεν ἀπὸ τῶν τῆς μιᾶς ταύτης ἐφόρων 

ἐπὶ πᾶσαν διατείνει τὴν πολιτείαν παιδείαν τε καὶ ἀρετὴν 
9 ᾽ ’ Ἁ χὰ - -ὕ 7 ,’. 

ἀληϑινήν. τρίτον δὲ ὅτι τοῖς τῆς τοιαύτης μετειληφόσιν 

85 ἁρμονίας καὶ τὴν ἀφϑονίαν τῶν ἀναγκαίων προστίϑησιν, 
ὧν δεῖται τὸ πλῆϑος τὸ πολὺ ἐν ταῖς πόλεσιν. οὐ γὰρ τὸ 
9 ’ ΄“« ’ὔ -- »} Ἁ Α Α ““ὄ΄ 

ἐμπιπλαμένους τῶν τοιούτων ζῆν, ἀλλὰ τὸ μηδενὸς προσδεῖν 
κὦἤ ν} 4 ; 7 ᾿ 

τῶν τὸν ϑνητὸν βίον συμπληρούντων τι! διαφερόντως 

ἐνεκωμίασεν. πρέποντα ἄρα τοῖς ἡμετέροις δόγμασιν καὶ 
80 ταῖς ἀδιαστρόφοις προλήψεσιν περὶ τῆς δημοτικῆς εὐδαι- 

“-ὠ 2 

μονίας καὶ ὃ τῶν “Ελλήνων σοφώτατος φαίνεται λέγων. εἰ 

ὅ ὀδυσέωσ 11 οἵ, ΡΙ. Τίμα. 80} 25 ἀνἀναγκαίων 
80 δημιουργικῆσ 

0 τ: 
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δέ τις τὴν μὲν εὐφροσύνην ἀφέλοι καὶ τὴν διὰ τῆς ἐνθέου 
μουσικῆς παιδείαν, τραπέξας δὲ καὶ ἀπολαύσεις ἀμέτρους 
καὶ ἀμούσους καὶ πρὸς ἡδονὴν βλεπούσας αὐτὸν ἀπο- 
δέχεσθαι νομίξοι, πόρρω που τὰ τοιαῦτα ὃ Σωκράτης εἰκό- 
τῶς εἶναί φησι τῆς ἕξαυτοῦ πολιτείας" οὐ γὰρ ϑέμις ἐν 

εὐδαιμόνων πόλει τὴν ἀπέραντον κρατεῖν ἡδονὴν καὶ τὸν 
τοῖς γαστριμάργοις προσήκοντα βίον. 

Τέ αἰνίττεται ἡ τοῦ Διὸς πρὸς τὴν Ἥραν 
συνουσία, καὶ τίς ὁ τῆς Ἥρας κόσμος, καὶ τές ὁ τόπος 
ἐν ᾧ ἡ συνουσία, καὶ τίς ὁ ἔρως τοῦ Διός, καὶ τίς ὃ 
ϑεῖος ὕπνος, χαὶ ἁπλῶς πάσης ἐχείνης τῆς μυϑολογίας 

ἐξήγησις. 

10 

Πρὸς μὲν οὖν τὰς τοιαύτας τοῦ Σωκράτους ἐπιστά-- ἐ τῖτ. 
σεις οὐ χαλεπὸν ἀπαντᾶν. ἐκδέχεται δὲ ἡμᾶς ἀπορία μείζων 
ἔτι (καὶ χαλεπωτέρα καὶ περὶ μεγίστων οὖσα, τῶν τοῦ Διὸς 

Α Ἁ ΩΟ’ -ὭΨ , Ἁ ΙΑ ς 4 πρὸς τὴν Ἥραν συνουσιῶν. καὶ γὰρ ταύτην ὃ Σωκράτης 
ἀνεκίνησεν ὡς οὐδαμῇ προσήκουσαν ἀκροᾶσϑαι νέοις. καὶ 
πῶς γὰρ οὐ παντελῶς ἂν δόξειεν ἀϑέμιτον εἶναι τοιαῦτα 
σερὶ τοῦ μεγίστου τῶν ϑεῶν ὑπονοεῖν, ὅτι διὰ τὸν πρὸς 

τὴν Ἥραν ἔρωτα τῶν μὲν δεδογμένων ἐπελάϑετο πάντων, 
2 - Α ν] ἤ " Ὁ Ἁ 9 Α ἤ αὐτοῦ δὲ χαμαὶ συγγενέσθαι τῇ ϑεῷ, μηδὲ εἰς τὸ δωμάτιον 

ἐλϑεῖν ἀνασχόμενος ἔσπευσεν, καὶ τὰ τῶν ἀνϑρωπίνων ἐρα- 
στῶν ὑπέμεινεν φράξασϑαι. καὶ γὰρ ἐκείνων ἕκαστος πρῶ- 
τον μὲν ἁπάντων ὁμοῦ προτίϑησι πραγμάτων τὴν πρὸς τὸ 

ἐρώμενον συναφήν, ἔπειτα καὶ μείζω πεπονϑένανι φησὶν ὧν 
ἤ ν) ΄“- ᾽ ᾽ ΄ὔῳ Α , ς Α 

πέπονθεν ἐν τῷ πρόσϑεν χρόνῳ. τοιαῦτα γὰρ καὶ ὁ Ζεὺς 

πεποίηται λέγων" 
οὐ γὰρ πώποτέ μ᾽ ὧδε ϑεᾶς ἔρος οὐδὲ γυναικὸς 

ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσι περιπροχυϑεὶς ἐδάμασσεν 
[Π΄. 5ὶ 81ὅ 5ᾳ.}, 

4 νομίξει 1ὅ καὶ 888. Ὁ 17 οὐδαμῇῆῦ ἀὥχ8 φράξασθαν 
Ῥτδούθμθσοϑ ἁ(ὡΆ4 προστίϑησι, ΟοΥΥ. Ὁ 26 πέπονϑεναὶ 

15 

90 
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-- -“- 9 καὶ ὅτι καὶ αὐτῆς ἐρᾷ μειξόνως ἢ ὅτε τὴν πρώτην ἐμισγέ- 
σϑην φιλότητι 

εἰς εὐνὴν φοιτῶντε φίλους λήϑοντε τοκῆας [1]. 

33 298 5α.]. 
5 ὃ μὲν οὖν ἡμέτερος καϑηγεμὼν προηγουμένην καταβαλλό- 

΄“ῳ ἕῳ ν 

μενος πραγματείαν εἰς τοῦτον ἅπαντα τὸν μῦϑον ἐνϑεαστι- 
΄“ . ς -“» λῚ 

πώτατα τὴν ἀπόρρητον αὐτοῦ ϑεωρίαν ἐξέφηνεν. ἡμεῖς δὲ 
Ω Α Ἁ -ρή ’ , 2 “ 2 - ὁσοὸν πρὸς τὴν παροῦσαν πρόϑεσιν ἔστι τῶν ἕλει γεγραμ- 

Ι ’» ᾽ὔ ᾽ ς Α ’ 
μένων σύμφωνον παραλαβόντες λέγωμεν ὡς δυνατὸν συντό- 

ιὸμῶς, τίς μὲν ἡ τῆς Ἥρας πρὸς τὸν 4ία συνουσία, τίς δὲ 
δ Α »} ’ 2 ἢ - ι ς Α ᾿ΡϑΜβΖλὴ2 τιν. ἡ συναϊγωγὸς ἀμφοτέρων αἰτία, πῶς δὲ ὃ Ζεὺς καὶ ἐγρη- 

’ νι ὁ γορέναι λέγεται καὶ καϑεύδειν παρὰ μέρος, τίς δὲ ὁ τρόπος 
τῆς ἀπάτης. καϑ' ἣν αὐτὸν ἡ μεγίστη ϑεὸς ἀπατᾶν μεμυϑο- 

Φ δῳ ᾽ ΄αρ λόγηται. καὶ ὃ ἔρως οὗτος, ὃν διαφερόντως ἐρᾶν λέγει τῆς: 
ἰχό Ἁ ὔ Ν ᾽ ’ 2 ᾽ . 

τι. Ἥρας κατὰ ταύτην τὴν συμπλοκήν. τίνα ἔλαχεν δύναμιν 

πάντα ταῦτα τῆς πρεπούσης ἀναπτύξεως τυχόντα μόνως ἂν 
ἡμῖν ἐπιδείξειεν τὸν Ὅμηρον ἁπάσης βλασφημίας ἐν τοῖς 
σροχειμένοις ἔπεσιν καϑαρεύοντα. 

Πάντων τοίνυν τῶν ϑείων διαπόσμων προϊόντων ἔμ τὲ 
90 τῆς μιᾶς τῶν ὅλων ἀρχῆς. ἣν ἕν καὶ τἀγαϑὸν ὁ Πλάτων 

εἴωϑεν ἀποκαλεῖν. καὶ ἐκ τῶν μετὰ ταύτην προσεχῶς ἄνα- 

φανέντων δυοειδῶν αἰτίων, ἃ δὴ πέρας καὶ ἄπειρον (ὃ) ἐν 
- 7 ’ [4 Ο 27 }} 

τῷ Φιλήβῳ Σωκράτης προσείρηκεν [ρ. 285 5αα.]. ἄλλος δὲ 
27 »-ο - 2 4 9 ; ι ’ 

ἄλλοις τῶν σοφῶν ὀνόμασιν ἀπεσέμνυνεν, καὶ μεριζομένων' 

μὲν ἀπ᾿ ἀλλήλων καὶ διακρινομένων κατὰ τὴν πρέπουσαν 

ϑεοῖς διάκρισιν ἔκ τῶν δευτέρων ἀρχῶν, ἤπερ δὴ καὶ εἰώ-- 
ϑασιν τὰ μὲν ἄρρενα τοῖς ϑήλεσιν, τὰ δὲ ἄρτια τοῖς περιτ- 
τοῖς, τὰ δὲ πατρικὰ τοῖς μητρικοῖς ἀντιδιαιρεῖν οὗ τῆς περὶ 

ϑεῶν ἀληϑείας ἐξηγηταί, πάλιν δὲ αὖ σπευδόντων εἰς ἕνω- 
σιν καὶ ὁμοφυῆ κοινωνίαν διὰ τὴν πρωτίστην αἰτίαν πᾶσιν 

2 ζι 

Ὁ Φ 

1 ἐμισγέσθϑην»} δ ῬΥΐπβ ἴπ5. οὖ ν 885. τὴ 3 20 ἕν τ. τῃϑ 
26 δευτέρων ἀρχῶν 50. 8. ἤπθ οὖ 1ηῆπ100 
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τοῖς οὖσιν ἐξηγουμένην τῶν ἡνωμένων ἀγαϑῶν, ἐντεῦϑεν 
οἶμαί ποϑὲν οἵ μυϑοπλάσται λαβόντες ἀφορμὴν τῆς συμ- 

βολικῆς ϑεωρίας τόν τε γάμον ἐπὶ τοὺς ϑεοὺς ἀνήγαγον 
καὶ τὰς συνουσίας καὶ τοὺς ἐκ τούτων. τόκους καὶ αὖ τὰς 

τῶν ἐγγόνων συμπλοκὰς καὶ συ[ζεύξεις, ξως ἅπαν τὸ ϑεῖον ἴ. 8τ. 

σλάτος ταῖς τοιαύταις προόδοις καὶ ταῖς κοινωνίαις διαποι- 

γιλλόμενον ἄνωϑεν ἄχρε τῶν ἐγκοσμίων τελέως ἐθεάσαντο. 
καϑάπερ οὖν ἐν τοῖς πρὸ τῆς δημιουργίας ϑεοῖς ἀνύμνησαν 

Κρόνου καὶ Ῥέας καὶ Οὐρανοῦ καὶ Γῆς συνόδους καὶ συνα- 
σογεννήσδεις, κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἐν τοῖς δημιουργοῖς τοῦ 
παντὸς τὴν πρωτίστην σύξευξιν Διὸς καὶ “Ἥρας παραδε- 
δώκασιν τοῦ μὲν Διὸς τὴν πατρικὴν ἀξίαν λαχόντος, τῆς 
δὲ Ἥρας μητρὸς οὔσης τῶν πάντων ὧν ὃ Ζεὺς πατήρ, καὶ 
τοῦ μὲν ἐν μονάδος τάξει τὰ ὅλα παράγοντος, τῆς δὲ κατὰ 
τὴν γόνιμον δυάδα τῷ 4]ὲ τὰ δεύτερα συνυφιστάσης. καὶ 

τοῦ μὲν πρὸς τὸ πέρας τὸ νοητόν, τῆς δὲ πρὸς τὴν ἀπει- 
ρίαν ἀφομοιουμένων᾽ καϑ᾽ ἕκάστην γὰρ τάξιν ϑεῶν εἶναι 
προσήκει τὰς ἀνάλογον ἐκείνοις ὑφισταμένας πρωτουργοὺς 

αἰτίας. πρὸς δὴ τὴν ἕνωσιν τῶν μεγίστων τούτων ϑεῶν 

ἀμφότερα δεῖ προὐπάρχειν, τοῦ μὲν μοναδικοῦ καὶ δημι- 
ουργικοῦ ϑεοῦ τὴν ἑνιαίαν ὑπεροχήν, τῆς δὲ γεννητικῆς καὶ 
δυαδικῆς αἰτίας τὴν πρὸς ἐκεῖνον τελέαν ἐπιστροφήν. ἡ γὰρ 

ὁμοφυὴς τῶν κρειττόνων κοινωνία τοῦτον ἀποτελεῖται τὸν 

τρόπον, τῶν μὲν ὑπερτέρων ἐν ξαυτοῖς ἴδρυμένων καὶ τοῖς 
ἑαυτῶν ϑειοτέροις, τῶν δὲ καταδεεστέρων ἐνδιδόντων ξαυτὰ 
ταῖς ἐκείνων δυνάμεσιν. καὶ διὰ ταύτας οἶμαι τὰς αἰτίας 

ἡ μὲν Ἥρα πρὸς τὴν τοῦ Διὸς ἐπειγομένη συνουσίαν τελειοῖ 
τὴν ἑαυτῆς ὅλην οὐσίαν καὶ προπαρασκευάζει ταῖς παντοίαις 

δυνάμεσιν. ταῖς ἀχράντοις. ταῖς γεννητικαῖς, ταῖς νοεραῖς. 

ταῖς ἑνοποιοῖς, ὁ δὲ Ζεὺς ἀνεγείρει τὸν ἐν ξαυτῷ ϑεῖον 

6 8ὴη ταῖς ροβὺ καὶ α6].Ὁ 9 γῆσ φγτϑϑίου σ᾽ ἴτ. τη 
17 1ῃ ἀφομοιουμένης ΟΟΥΥΙΡΘΓ6 η01π1; οἵ, Μαύθβιδο 804 δάῃ. 8 

28 ἀποτελεῖ 

4 

90 
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95. «κι ἃ Ἁ -7 9 - ὔ) - 

8987 ἔρωτα, καϑ' ὃν καὶ τὰ προσεχῶς αὐτοῦ μετέχοντα πληροῖ 
» . - ,} ’ Α 4 2 [δ Ὁ 4 

τῶν ἀγαθῶν καὶ προτείνει τὴν συναγωγὸν εἰς ἕν τοῦ πλή- 

ϑους αἰτίαν καὶ τὴν ἐπιστρεπτιμὴν τῶν δευτέρων πρὸς 
Μ 4 2.» ’ . ὦ 9 ἣ . δὴ... 
ἑαυτὸν ἐνέργειαν. μία δὲ ἕνωσις ἀμφοτέρων καὶ ἀδιάλυτος 

συμπλοκὴ τῶν ϑεῶν τούτων ἀποτελεῖται. χωριστὴ τοῦ παν- 
τὸς καὶ τῶν ἐγκοσμίων ὑποδοχῶν ἐξῃρημένη. καὶ γὰρ ὃ 

᾿ 2. ’ 3 ᾽ Α ’ - [χ6 5. Ὁ Ζεὺς ἐπὶ ταύτην ἀνάγει τὴν κοινωνίαν, τῆς Ἤρας αὐτῷ 
“ Ἁ 3 προτεινούσης τὴν καταδεεστέραν καὶ ἐγκόσμιον, ἀεὶ μὲν καϑ' 

ἑκατέραν τῶν ϑεῶν ἡνωμένων, τοῦ δὲ μύϑου μερίζοντος 

τὸ καὶ τὰ ἀϊδίως ἀλλήλοις συνυφεστηκότα χωρίζοντος, καὶ τὴν 
μὲν χωριστὴν τοῦ παντὸς μῖξιν εἰς τὴν τοῦ Διὸς βούλησιν 
ἀναπέμποντος. τὴν δὲ εἰς τὸν κόσμον προϊοῦδαν αὐτῶν 

᾿ ’ 9 Α - Ο’ ᾽ Α Α 3 κοινὴν συνεργίαν ἐπὶ τὴν τῆς ρας πρόνοιαν. τὸ δὲ αἴ. 

τιον, ὅτι πανταχοῦ τὸ μὲν πατρικὸν τῶν ἐξῃρημένων ἀγα- 
τ ϑῶν καὶ ἑνικωτέρων προκατάρχει, τὸ δὲ μητρικὸν τῶν προσ- 

εγῶν τοῖς μετέχουσιν καὶ πληϑυομένων κατὰ τὰς παντοίας 

στροόδους. εἰκότως ἄρα καὶ ὃ ὕπνος καὶ ἡ ἐγρήγορσις με- 
μερισμένως ἐν τοῖς συμβόλοις ὑπὸ τῶν μύϑων παραλαμβά- 
νονται, τῆς μὲν ἐγρηγόρσεως τὴν εἰς τὸν κόσμον πρόνοιαν 

0 τῶν ϑεῶν δηλούσης, τοῦ δὲ ὕπνου τὴν χωριστὴν ἁπάντων 
τῶν καταδεεστέρων ἕωήν, καίτοι τῶν ϑεῶν ὁμοῦ καὶ προ- 

’ »“" Α ι 2 δ »« δ ’ 9 2. δ’ νοούντων τοῦ παντὸς καὶ ἐν ξαυτοῖς ἱδρυμένων. . ἀλλ΄ ὥσπερ 
ὁ Τίμαιος τότε μὲν ἐνεργοῦντα παραδίδωσι τὸν τῶν ὅλων 

ἢ. 19. δημιουργὸν καὶ ὑφιστάντα ] τὴν γῆν, τὸν οὐρανόν, τὰς 

οὉ πλανωμένας, τὴν ἀπλανῆ, τοὺς κύκλους τῆς ψυχῆς. τὸν 
νοῦν τὸν κοσμικόν, τότε δὲ ἐν τῷ ξαυτοῦ κατὰ τρόπον ἤϑει 

3 » -. αι 

μένοντα [». 425] καὶ ἀφ΄ ὅλων ἐξῃρημένον τῶν εἰς τὸ πᾶν 

ἐνεργούντων. οὕτω δὴ πολὺ πρότερον οἵ μῦϑοι ποτὲ μὲν 
ἐγρηγορότα τὸν πατέρα τῶν ἐγκοσμίων πάντων, ποτὲ δὲ 

30 καϑεύδοντα πρὸς ἔνδειξιν τῆς διττῆς ζωῆς παραλαμβάνουσιν. 

νῷ γὰρ κατέχει τὰ νοητά σίν τις ϑεῶν, αἴσϑησιν Ὁ γαθ ζ τῶ) φῆ 9 ᾿ Ή 

φϑι 

9 ἑτέραν 11 ὁ 55. τηῦ] μεμεμερισμένωσ 26 ὅτε 
81 οὗ ἀθ οΥγ. ομϑᾶ. 14 
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δὲ ἐπάγει κόσμοις. οὐκοῦν κατὰ ταύτην μὲν τὴν ἐνέρ- 
γειαν ἐγρηγορέναι τις ἂν αὐτὸν εἴποι (καὶ γὰρ ἡ παρ᾽ 

ἡμῖν ἐγρήγορσις ἐνέργεια τῆς αἰσϑήσεώς ἐστιν), κατ᾽ ἐκείνην 
δὲ χαϑεύδειν ὡς κεχωρισμένην τῶν αἰσϑητῶν καὶ κατὰ 
γοῦν τέλειον ἀφωρισμένην ξωὴν προστησάμενον" καὶ βου- 
λεύεσϑαι μὲν περὶ τῶν ἀνθρωπίνων ἐγρηγορότα (κατ᾽ αὐτὴν 
γὰρ τὴν ζωὴν προνοεῖ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ πραγμάτων): 

παϑεύδοντα δὲ καὶ μετὰ τῆς Ἥρας εἰς τὴν χωριστὴν ἕνωσιν 
ἀναγόμενον οὐκ ἐπιλελῆσϑαι τῆς ἑτέρας, ἀλλ᾽ ἔχοντα κἀκεί- 
νὴν ἐνεργὸν μετ΄ ἐκείνης καὶ ταύτην ἔχειν. οὐ γὰρ ὡς ἡ 
φύσις τὰ δεύτερα] ποιεῖ νοήσεως χωρὶς οὐδ᾽ αὖ διὰ τὴν 

νόησιν ἐλαττοῖ τὴν εἰς τὰ καταδεέστερα πρόνοιαν, ἀλλ᾽ ὁμοῦ 
καὶ κατὰ δίκην ἄγει τὰ προνοούμενα καὶ εἰς τὴν νοητὴν 

ἄνεισι περιωπήν. 
Δηλοῖ δὲ ἄρα τὴν τοιαύτην ὃ μῦϑος ἐξῃρημένην 

ὑπεροχὴν ἐν τῇ Ἴδῃ λέγων αὐτῷ τὴν πρὸς τὴν Ἥραν 
γενέσϑαι συνουσίαν᾽ ἐκεῖ γὰρ καὶ τὴν Ἥραν ἐλϑοῦσαν 
ξαυτὴν ἐπιδοῦναι τῷ μεγίστῳ Διί. τί οὖν ἄλλο τὴν Ἴδην 

αἰνίσσεσϑαι φήσομεν ἢ τὸν τῶν ἰδεῶν τόπον καὶ τὴν νοη- 
τὴν φύσιν, εἰς ἣν ἄνεισιν ὁ Ζεὺς καὶ ἀνά 

2 2 δι ἔρωτος οὐκ ἐπιστρέφων εἰς τὸ μετέχον, ἀλλὰ δι ὑπερ- 
Ἁ ν} ’ » ’ ; ΟΥ̓ 7 Ω 

βολὴν ἀγαϑότητος καὶ ταύτῃ δευτέραν ξνῶσιν πρός τὲ ξαυ- 

τὸν καὶ τὸ νοητὸν χαριζόμενος. τοιοῦτοι γὰρ οἵ τῶν πρειτ- 
τόνων ἔρωτες, ἐπιστρεπτικοὶ τῶν καταδεεστέρων εἰς τὰ πρῶτα 

ι 9 ῖ - 2 εν -" 2 -Ὁ ῖ Α καὶ ἀποπληρωτικοὶ τῶν ἐν αὑτοῖς ἀγαθῶν καὶ τελεσιουργοὶ 
τῶν ὑφειμένων. οὐ» ἄρα τὴν ἀξίαν ἐλαττοῖ τοῦ μεγίστου 

Α ς κ- 2 - ι 4 -ἶκ Χ Διὸς ὁ μῦϑος,. αὐτοῦ που χαμαὶ συγγινόμενον τῇ Ηρα 

παραδιδούς. οὐκ ἀνασχόμενον εἰς τὸ δωμάτιον ἐλϑεῖν" ἀντὶ 
“ῷἃὦ-ἀὶ κῳ ς ων ἢ γὰρ τῆς ἐγκοσμίου συμπλοκῆς τὴν ὑπερκόσμιον αὐτὸν ἡρῆ- 

ἤν Ὁ -»" σϑαΐί φησιν. ὃ γοῦν Ἡφαιστότευκτος ϑάλαμος τὴν τοῦ παν- 

τὸς ἐνδείκνυται διακόσμησιν καὶ τὸν αἰσϑητὸν τόπον᾽ ἐπεὶ 

11 ἔουύ. (εἰς τὰ 18 οὗ ῬΙ. ρῬο]ὺ. 2125 18 οὗ τθρ. 
ὙΠ δ511}Ὁ 21 οὖκ ἔτι στρέφων, οοτΥ. Ὁ 2ὅ αὐτοῖσ 

19 

γει τὴν ραν ἢ 19ν 

ΕΘ 5 
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καὶ ὃ Ἥφαιστος δημιουργός ἔστιν τοῦδε τοῦ παντός. ὡς 
εἴρηται καὶ πρότερον. Εἰ δὲ βούλει καὶ τὴν τῆς “Ἥρας ἐν- 

- , 2..«κἃ » δ ι “ , γοῆσαιν παρασκευήν, καϑ ἣν συνῆψεν ἕξαυτὴν τῷ μεγίστῳ 
- - »ο Α 

τῶν ϑεῶν καὶ προεκαλέσατο τὴν πατρικὴν τοῦ Διὸς πρόνοιαν 

5 εἰς τὴν κοινωνίαν τῶν γονίμων ξαυτῆς δυνάμεων, μειζόνως 
5 » Α φ Ἁ - ν ; 3 - ; 

οἶμαν ϑεάσῃ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ὑμνουμένης ἕν τῷ μύϑῳ 
ἢ -“ὍὩ ν 7 - “-“ 9 - Ἁ ἰνῳ Ἁ 

τούτῳ χωρισνῆς ἑνώσεως τῶν ϑεῶν. ἐξομοιοῖ γὰρ ξαυτὴν 
- »-ο- ἁ Ά -Ὁ -ο᾿ »} . [4 

παντοδαπῶς τῇ μητρὶ τῶν ϑεῶν, ἀφ᾽ ἧς καὶ αὐτὴ προελή- 
,Ὶ - ; --Ὁ " “ο΄ 

λυϑεν, καὶ ταῖς μερικωτέραις κοσμεῖται δυνάμεσιν τῶν ὃλι- 

τὸ κῶς ἐν ἐκείνῃ προὐπαρχουσῶν, καὶ μόνον οὐχὶ Ῥέαν αὑτὴν 
ὑφειμένην ἀποτελέσασα τῷ δημιουργῷ πρόσεισιν τοῦ παντὸς 
2. κ᾿ ᾿ ν᾽ μ Ιφ ι ᾿ - ᾿ - 
ἐπὶ τὸ σφέτερον ἀνηγμένῳ νοητόν. καὶ γὰρ δεῖ «τὴν» τῷ 

’ Α ; Ά - “- -. 3 ’ὔ 

ἐι 80τ. μιμουμένῳ τὸν πατέρα διὰ τῆς χωριστῆς τῶν | ἐγκοσμίων 
“- Ἁ 

ξωῆῇῆς συνάπτεσθϑοαν μέλλουσαν καὶ αὐτὴν πρὸς τὴν μητέρα 

τὸ τῶν ϑείων πάντων διακόσμων ἀφομοιῶδσαν τὴν ἕαυτῆς 
“ Α ΟὟ Ἁ - Ἁ Α 2 ἃ 2 4 

τελειότητα, καὶ οὕτω δὴ συμφυῆ τὴν πρὸς αὐτὸν ἐνστή- 

σασϑαι κοινωνίαν. αἵ μὲν οὖν χαῖται τῆς ϑεοῦ καὶ οἵ 
- 2 - 

πλόχαμοι διασπειρόμενοί τὲ πανταχῇ καὶ πάλιν ὑπ΄ αὐτῆς 

ἑνιζόμενοι πάντως οὐκ ἄδηλον, ὅτι ταῖς χαίταις εἰσὶν ἀνά- 

90 λογον τῆς μητρός" 
-- Α Α 9 9 Α ’ὔ , ὔ 

χαῖται μὲν γὰρ ἐς ὀξὺ πεφριπότι φωτὶ βλὲέ- 

πονταις 
’ »“Ὕ  φ " Ἁ Α ς Π 7 

φησίν τις ϑεῶν" καὶ γὰρ τοὺς Ηραίους πλοκάμους φαει- 

γνοὺς ὃ ποιητὴς ἀπεκάλεσεν [1]. (α' 116]. ἡ δὲ ξώνη τοῖς 
, Α ς ,2 5. ὦ 2 9 ἣ Α 

45 προεληλυϑόσιν μὲν ἀπ᾿ αὐτῆς. οὐκ ἀποτετμημένοις δὲ ϑυ- 

σάνοις κατακεπκοσμημένη πρὸς τὸν ἐχεῖ ζωστῆρα τὸν ὅλον 

καὶ παντελῆ τὴν ἀφομοίωσιν ἔλαχεν. καὶ ἔστι ξῳογόνος τις 

καὶ αὕτη καὶ γεννητιὴ παντὸς τοῦ πλήϑους τῶν ψυχῶν, 

ὃς τῶν ἐξηρτημένων ϑυσάνων ὁ ἀριϑμὸς ἐνδείμνυται συμ- 

80 βολικῶς. τὰ δὲ ἕρματα καὶ τὰ ὑποδήματα τάς τε πρωτίστας 

ἃ οἵ, ». 126,19 [10 αὐτὴ. Ξ1 οὗ 46 οΥ. ομδ!. 29 
οὔ ϑυσάνοισ (' 1..), ἴτα. γο. οὖσιν᾽ οἷς ταϑ 
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καὶ τὰς ἐσχάτας ἀπεικονίξεται τῶν ἐκεῖθεν ἀπορρεουσῶν 
μερικῶν δυνάμεων ὧν αἱ μὲν περὶ τὰς ἄκρας ὑφίστανται 

τῆς ϑεοῦ δυνάμεις κἀκείνων ἐξέχονται, οἱ δὲ τὰς περι- 
πεξίους αὐτῆς ὑποδέχονται προόδους. ἡ δὲ ἀμβροσία καὶ 
τὸ ἔλαιον τῶν ἀχράντων ἐστὶν τῆς ϑεοῦ δυνάμεων συνϑή- 
ματα καὶ γὰρ αἵ ἀμείλικτοι τάξεις περὶ αὐτὴν ὑφεστήκασιν. 
ὅπερ οὖν ἐκεῖ τὸ ἀδάμαστόν ἐστιν τῶν ϑεῶν καὶ τῆς κα- 

ϑαρότητος αἴτιον γένος, τοῦτο ἐνταῦϑα διὰ τούτων ση- 
μαίνεται τῶν συμβόλων. καὶ γὰρ ἡ ἀμβροσία τὴν πάσης 9 
ἀκαϑαρ)σίας καὶ παντὸς μολυσμοῦ δύναμιν ὑπεραίρουσαν 1. 80ν. 
παρίστησιν. καὶ τὸ ἔλαιον δώμης ὃν ποιητικὸν καὶ γυμνα- 

στικῇ προσῆκον οἰκείως ἔχει τῇ Κουρητικῇ ϑεότητι. καὶ 
γὰρ οἱ πρώτιστοι Κούρητες τά τε ἄλλα τῇ τάξει τῆς ᾿ά4ϑη- 888 
νᾶς ἀνεῖνταν καὶ περιεστέρϑαι λέγονται τῷ ϑαλλῷ τῆς 
ἐλάας. ὥς φησιν Ὀρφεύς [ἴτ. 188]. Τοιούτοις δὴ οὖν τ 
συμβόλοις ἡ ϑεὸς αὕτη τελειωϑεῖσα καὶ οἷον “Ῥέα γενομένη 
μερικὴ πρόσεισιν τῷ δημιουργῷ τοῦ παντὸς κατὰ ταύτην 

συναφϑησομένη τὴν ζωήν. καϑ' ἣν διαφερόντως μιμεῖται 

τὸν Κρόνον, οὐκ εἰς τὸ πᾶν προϊών, ἀλλὰ χωριστὸς ὧν 
ἀπὸ τῶν ἐγκοσμίων, οὐδὲ περὶ τῶν τῇδε βουλευόμενος κατὰ 30 
τὴν ἄγρυπνον πρόνοιαν τῶν ὅλων, ἀλλ᾽ ἐξῃρημένος τῶν 

αἰσϑητῶν κατὰ τὸν ϑεῖον ὕπνον, καὶ ταύτῃ τὸν πατέρα 
ξηλῶν᾽ καὶ γὰρ ἐκεῖνος καϑεύδων πρώτιστος παραδέδοται 
τῶν ϑεῶν᾽" 

ἔνϑα Κρόνος μὲν ἔπειτα φαγὼν δολόεσσαν ἐδω- 36 
δὴν 

κεῖτο μέγα ῥέγχων [ΟτρΆ. ἔν. 118]. 
δἰκότως δὴ οὖν καὶ ἡ τῆς Ἥρας παρασκευὴ πρὸς τὴν ὅλην 
ἱΡῬέαν ἀποβλέπει, τοῦ Διὸς κατὰ τὸν Κρόνον ἱσταμένου καὶ 
διὰ τὴν πρὸς ἐκεῖνον ὁμοιότητα τὴν ἐν τῇ Ἴδῃ συνουσίαν 80 
σπροτιμῶντος τῆς εἰς τὸν κόσμον προϊούσης. ἐπεὶ καὶ ὃ 

ῶ ὧν 585. ταῦ αν. 19 γωριστῶσ, ΟΟΥΥ. Ὁ 
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κεστὸς καὶ ἡ τῆς ᾿Δφροδίτης σύλληψις ἐπὶ πλέον αὐτὴν 
ἐξομοιοῖ πρὸς τὴν Ῥέαν. ἦν γὰρ καὶ ἐκεῖ τῆς ϑεοῦ ταύτης 
προὐφεστῶσα μονάς. ἄνωθεν ἀπὸ τῆς συνεκτικῆς τοῦ Οὐ- 
ρανοῦ ϑεότητος διὰ μέσου Κρόνου προελϑοῦσα παὶ κατα- 

λάμψασα πᾶσαν τὴν νοερὰν ξωὴν τῷ φωτὶ τοῦ κάλλους. 
1.81:. ἀλλ ἡ μὲν ᾿Δφροδίτη τὸν κεστὸν ἐν τῷ στήϑει λέγεΪται 

10 

Ἅ ὅ 

“20 

»" 

9 

οι 

φέρειν, ὡς ἂν προβεβλημένας αὐτοῦ τὰς δυνάμεις ἔχουσα" 
ἡ δὲ Ἥρα κρύπτει πῶς αὐτὸν ὑπὸ τοῖς κόλποις, ὡς ἂν 
ἄλλην μὲν ἰδιότητα λαχοῦσα τῆς ὑπάρξεως. ἔχουσα δὲ καὶ 
τὸν κεστόν, καϑ' ὅσον καὶ αὐτὴ πεπλήρωται τῆς ὅλης ᾿άφρο- 
δίτης. οὐ γὰρ ἔξωϑέν ποϑὲν ἐπάγεται τὴν συνάπτουσαν 
αὐτὴν πρὸς τὸν δημιουργὸν δύναμιν, ἀλλ᾽ ἐν ξαυτῇ καὶ 
ταύτην συνείληφεν. δηλοῦσι δὲ αἵ κοιναὶ προλήψεις τὴν 
τῶν ϑεαινῶν τούτων κοινωνίαν, ζυγίαν τε καὶ γάμων προ- 
στάτιν τιιῶσαι τὴν Ἥραν, ὡς ἂν ἀφ᾽ ξαυτῆς ἀρξαμένην 
τῶν τοιούτων ἐνεργειῶν. ξαυτὴν γὰρ συξεύγνυσιν τῷ δημε- 
ουργῷ κατὰ τὸν ἐν ξαυτῇ κεστόν, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοῖς 

ἄλλοις ἅπασιν αὕτη παρέχεται τὴν ἔνϑεσμον πρὸς ἄλληλα 
ποινοωνΐίαν. 

᾿Αλλὰ πῶς λέγονται πρῶτον μὲν εἰς εὐνὴν φοιτῆσαι τὴν 
ἀρχὴν φίλους λήϑοντε τοκῆας, ἔπειτα μειζόνως ἀλλή- 

λοις συνάπτεσϑαι νῦν δι ἔρωτος ὑπερβολήν, ὃν ὃ Ζεὺς 

ἠράσϑη τῆς Ἥρας; ἢ διτταὶ καὶ τῶν ἄλλων ἀγαϑῶν εἰσιν 
αἵ ἰδιότητες καὶ τῆς ἑνώσεως μὲν συμφυὴς τοῖς ἑνιξο- 

μένοις, ἣ δὲ ἄνωϑεν αὐτοῖς ἀπὸ τῶν τελειοτέρων αἰτίων 
ἐφήκουσα. καὶ κατὰ μὲν τὴν ἑτέραν λανϑάνειν λέγονται 
τοὺς ξαυτῶν γεννήτορας, ὡς ἂν ἰδίαν ταύτην λαχοῦσαι τὴν 

[ 

ἕνωσιν, κατὰ δὲ τὴν λοιπὴν ἐπ᾽ αὐτὰ ἀνάγεσθαι τὰ σφέ- 

Φ 

τερα αἴτια διὸ καὶ μείζονα ταύτην εἶναι καὶ τελεωτέραν 
ἐκείνης. ἀμφοτέρων δὲ ὁμοῦ καὶ διαιωνίως οὐσῶν παρὰ 

8 80. ἃ α15. συνοχικοῖς ([Π60], ῬΙαῦ. ΤΥ 10 Ρ. 207 588.) 
12 αὐτὴν] αὐτῆι 18 {καὶ αἱ Βδάθγτη. 
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" -“7ὴ ως- Ά 

τοῖς ϑεοῖς οἱ μῦϑοι μερίζουσιν, ὡς τὸν ὕπνον καὶ τὴν 
ς Ἁ 

ἐγρήγορσιν, ὡς τὴν πρόοδον καὶ τὴν ἐπιστροφήν; ὡς τὴν 
’ - 2, 7 ᾿ -» " ᾿ , " ὰ 8.51 μετάδοσιν τῶν οἰκείων ἀγαθῶν εἰς τὰ δεύτερα καὶ τὴν 1.81ν. 

μέϑεξιν τῶν πρωτουργῶν αἰτίων" καὶ γὰρ ταῦτα συνυπάρ- 
χονταὰ ἀλλήλοις οἵ μυϑοπλάσται τὴν ἀλήϑειαν ἐπικρυπτό- ὃ 
μενοι χωρίζουσιν. Πάντα ἄρα κατὰ τὸν ϑεολογικπὸν τρόπον 
ς - -" Ὁμήρῳ τὰ περὶ τῆς συνουσίας λέγεται τοῦ τε μεγίστου 4]ιὸς 

καὶ τῆς Ἥρα αρτυρεῖ δὲ ἄρα τούτοιο καὶ ὃ ἐν τῷ Κρα- ἡ Τῇ] φαθ ΟΥΟΘΕ θ 5 οὐ ὁ ἕν τῷ “Δ 0 
ὔ 2 9 ͵ 9 τύλῳ ΦΣωκράτης Ὁ. 4045], οὐκ ἀλλαχόϑεν αὐτὴν ἐτυμο- 

-" Ἃ 2 “ » Ξ' λογῶν ἢ ἀπὸ τοῦ ἔρωτος, ὡς τῷ Διί, φησίν. οὖσαν ἔρα- 10 
στήν. οὐκ ἄρα κατὰ τὴν ἀπόρρητον ϑεωρίαν ἐγκαλέσομεν 
ν »ΣΞ- - -ὦ 

Ομήρῳ τοιαῦτα γεγραφότι περὶ τῶν μεγίστων τούτων ϑεῶν. 

εἰ δὲ μὴ προσήκοντα νέοις ἐστὶ κατὰ τὸ φαινόμενον ἀκούειν, 
ἀλλ᾽ ἡμῖν, φαῖεν ἂν οἵ ποιηταὶ τῶν τοιούτων, οὐ πρὸς 
νέους ὁ λόγος οὐδὲ παιδευτικῶς τὰ τοιαῦτα γράφομεν, ἀλλὰ τ 

μαινομένῳ στόματι" καὶ ταῦτα ἡμᾶς ἡ τῶν Μουσῶν ἐργά- 

ξεται μανία, ἧς τὸν στερόμενον τῶν ἐπὶ ποιητικὰς ϑύρας 
ἀφικομένων ἀτελῆ καὶ αὐτὸν καὶ τὴν ποίησιν αὐτοῦ προσ- 

᾽» ) Ἁ , Α Ὰ ῳ Ἁ Ἁ 9 ἢ . ῖ εἰρήκασιν. «““λλὰ περὶ μὲν τούτων ἵκανὰ τὰ εἰρημξνα᾽ σπύξρου 
δ᾿ ΄ἷ 3 “- ΄"Ἂ δὲ τῶν άρεως καὶ ᾿“φροδίτης συνουσιῶν καὶ τῶν “Ηφαίστου 30 
δεσμῶν ἐφεξῆς διέλθωμεν. οὐδὲ γὰρ ταῦτα προσίξεσϑαί 
φησιν ὃ Σωκράτης [ΠΠΠ᾿ τ. 5909] οὐδὲ τοὺς τοιούτους μύ- 
ϑους παραδώσειν τοῖς νέοις. τί οὖν καὶ διὰ τούτων ἡ 

ποίησις αἰνίσσεται, λέγωμεν συντόμως. 

10 ἐρατή ΡῚ. 16 οὗ ἩδυϑοΙύ. ἔν. 12 οὐ Ῥμϑοαάν. 2458 
21 προσίεσθαι) ἰ οΧ ἤ 
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Τί αἰνίττεται ἡ μυϑολογία περὶ ᾿Αφροδίτης 
καὶ "άρεως καὶ τῶν Ἡφαίστου δεσμῶν, οἷς λέγει συν- 

δεῖν ἀμφοτέρους τὸν “ΗΠ φαιστον». 

1.88: "ἄμφω μὲν οὖν οἵδε οἵ ϑεοὶ περὶ πάντα τὸν κόσμον 
5 ἐνεργοῦσιν, ὅ τε “Ἥφαιστος λέγω καὶ ὃ Ἄρης, ὃ μὲν δια- 
κρίνων τὰς ἐναντιώσεις τοῦ παντὸς καὶ ἀνεγείρων ἀεὶ καὶ 

σώξων ἀτρέπτως, ἵνα τέλειος ὃ κόσμος ἡ πᾶσιν τοῖς εἴδεσιν 

συμπεπληρωμένος, ὃ δὲ τὴν ὅλην αἰσϑητὴν διακόσμησιν 

τεχνμὴν ἀπεργαζόμενος καὶ λόγων φυσικῶν καὶ δυνάμεων 

10 ἀποπληρῶν, καὶ περὶ μὲν τὸν οὐρανὸν εἴκοσι τρίποδας 

ὑφιστάς, ἵνα τῷ τελεωτάτῳ τῶν πολυέδρων αὐτὸν κατακοσμῇ 

σχημάτων, τὰ δὲ ὑπὸ σελήνην ποικίλα καὶ πολύμορφα δια- 

πλάττων εἴδη" 
᾽ ’ἤἤ 9 Οἱ Ὰ Α 

σὐρπας τε γναπτὰάς ὃ ἕλικας κάλυκας τὲ καὶ 

1ὅ ὕὄρμους [Π. Σ 401] 
Ά Ἁ 2 ’ »Ὃ-Ὁ ι Ἁ ι 2 

κατὰ τὴν ἔντεχνον ποίησιν δημιουργῶν. καὶ δὴ καὶ “Ζφρο- 

δίνης ἄμφω δέονται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐνεργείας, ὃ μὲν ἵνα 
τοῖο ἐναντίοις ἁρμονίαν ἐμπονήσῃ καὶ τάξιν. ὃ δὲ ἕνα τοῖ 5 5. αρμ μπτονη σῇ 3 ς 
αἰσϑητοῖς δημιουργήμασιν κάλλος ἐναπεργάσηται καὶ ἀγλαΐαν, 

40 ὅση καὶ τόνδε τὸν κόσμον κάλλιστον ἀποτελέσαι τῶν ὃρω- 
’ »} ᾽ - Ἁ - 2 ’ μΩ ς Α 

μένων ἠδύνατο. πανταχοῦ δὲ τῆς Ιφροδίτης οὔσης ὃ μὲν 

“Ἥφαιστος αὐτῆς ἀεὶ κατὰ τὰς ὑπερτέρας μετέχει τάξεις, ὃ 

δὲ Ἴάρης κατὰ τὰς ὑποδεεστέρας᾽ οἷον εἰ ὃ Ἥφαιστος ὑπερ- 

κοσμίως. ὃ ́ Ζρης ἐγκοσμί αἱ εἰ ἐκεῖνος οὐρανίως., ὑπὸ μίως. ὁ ἄρης ἐγκοσμίως, καὶ ς οὐρανίως, ὑπὸ 
οὅ σελήνην οὗτος. διὸ καὶ ὃ μὲν κατὰ βούλησιν τοῦ Διὸς 

ἄγεσθαι λέγεται τὴν ᾿ἀφροδίτην, ὃ δὲ μοιχεύειν αὐτὴν με- 

μυϑολόγηται. τῷ μὲν γὰρ δημιουργῷ τῶν αἰσϑητῶν κατὰ 

φύσιν ἐστὶν ἡ πρὸς τὴν καλλοποιὸν αἰτίαν καὶ συνδετικὴν 
κοινωνία, τῷ δὲ τῆς διαιρέσεως προστάτῃ καὶ τῆς ἐναντιώ- 

10 οὗ ΤΠ. Σ 818 14 γναπτάς αὖ ἨοτλΘΥΙ ΤΌΜΩΗΙ., γναμ- 
στάς οθὐδ. 20 οἵ Τιμι. 808 22 μετέχει] ἐ ἴτ. ταῦ | τάξεισ] 
ει χυτὴ 2 οὗτος] ὃ αὐτόσ 

ΤΕ 
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σεως τῶν ἐγκοσμίων ἀλλοτρία πώς ἔστιν ἡ τῆς ἑνώσεως 889 
χορηγὸς δύναμις" τοῖς γὰρ συναγωγοῖς ἱ τὰ διακριτικὰ 1.88. 
γένη τῶν ϑεῶν ἀντιδιήρηται. ταύτην τοίνυν τὴν τῶν 
ἀνομοίων αἰτίων σύμπνοιαν οὗ μῦϑοι μοιχείαν προσειρήκα- 
σιν. ἔδει δὲ ἄρα τῷ παντὶ καὶ τῆς τοιαύτης κοινωνίας, δ 
ἵνα καὶ τὰ ἐναντία συναρμοσϑῇ καὶ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ πόλε- 

μος τέλος ἔχῃ τὴν εἰρήνην. ἐπειδὴ δὲ ἄνω μὲν ἐν τοῖς 
οὐρανίοις τὸ κάλλος προλάμπει καὶ τὰ εἴδη καὶ ἡ ἀγλαΐα 
καὶ τὰ “Ηφαιστότευκτα δημιουργήματα, κάτω δὲ ἐν τῇ γε- 
νέσει τῶν στοιχείων ἡ ἀντίϑεσις καὶ ἡ μάχη καὶ ἐναντίωσις τὸ 
τῶν δυνάμεων καὶ ὅλως τὰ ᾿Αρεϊκὰ δῶρα, διὰ δὴ τοῦτο καὶ 
τὴν σύνερξιν τοῦ ΄ἄρεως καὶ τῆς ᾿Αφροδίτης ἐφορᾷ μὲν 

ἄνωϑεν ὃ Ἥλιος, μηνύει δὲ τῷ “Ἡφαίστῳ, καϑ᾽ ὅσον αὐτοῦ 
συνεργεῖ ταῖς ὅλαις ποιήσεσιν. ὁ δὲ “Ἥφαιστος δεσμοῖς περι- 
βάλλειν αὐτοὺς λέγεται παντοίοις ἀφανέσι τοῖς ἄλλοις. ὡς τῦ 

ἂν καὶ τὰ γενητὰ κατακοσμῶν τοῖς τεχνικοῖς λόγοις καὶ 
μίαν σύστασιν ἀπεργαζόμενος ἔμ τε τῶν ᾿Δρεϊκῶν ἐναντιώ- 

σεῶν καὶ τῶν συναρμοστικῶν τῆς ᾿Αφροδίτης ἀγαϑῶν᾽ δεῖ 

γὰρ ἀμφοῖν τῇ γενέσει. ἐπεὶ δὲ ἄλλοι μὲν οἱ δεσμοὶ τῶν 

οὐρανίων, ἄλλοι δὲ οἱ τῶν ὑπὸ σελήνην (οὗ μὲν γάρ εἶσεν 30 
ἄλυτοι, καϑάπερ φησὶν ὃ Τίμαιος [ρ. 485]. οὗ δὲ λυτοί), 
διὰ δὴ τοῦτο λύει πάλιν ὃ Ἥφαιστος τοὺς δεσμούς. οἷς 
τὸν 'άρη συνέδησε καὶ τὴν ᾿ἀφροδίτην, καὶ τοῦτο διαφερόν- 
τῶς ποιεῖ τῷ Ποσειδῶνι πειϑόμενος" ὃς δὴ τὴν ἀειγενεσίαν 
σώξεσϑαι βουλόμενος καὶ τὸν κύκλον τῆς μεταβολῆς εἰς 

ἑαυτὸν ἀνακυκλεῖσϑαι τά τε γενόμενα φϑορᾶς ἀξιοῖ καὶ τὰ 
φϑαρέντα εἰς γένεσιν ἀναπέμπει. Τί οὖν ϑαυμαστόν, | εἰ 1. 8δτ. 
καὶ Ὅμηρος ὑπὸ τῶν Ἡφαίστου δεσμῶν τόν τε ἴάρεα καὶ 
τὴν ᾿ἀφροδίτην συνδεῖσϑθαί φησιν, ὕπου καὶ ὃ Τίμαιος 
τοὺς λόγους τοὺς δημιουργικούς. οἷς οἵ κατ᾽ οὐρανὸν τὰ 80 

γενητὰ συνιστᾶσιν, δεσμοὺς προσείρηκεν [ρ. 815]; πῶς δὲ 

ΩΣ ὅ 

12 οἵ, Οα. 8. 8932 80 ὁΐἷ6] δὖὺ γούυστ ραΐο 
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οὐ κατὰ τὴν «τῶν» πραγμάτων λέγεται φύσιν τὸ λύειν 

αὐτὸν τὰ δεδεμένα τῶν γενεσιουργῶν δεσμῶν ᾿λυτῶν ὑπαρ- 

χόντων: καὶ ἔοιπεν ὅ τε ὅλος δημιουργὸς ἐκ τῶν ἐναντίων 

στοιχείων τὸν κόσμον συνιστὰς καὶ δι᾽ ἀναλογίας ἐν αὐτῷ 
δ φιλίαν ἀπεργαξόμενος συνάγειν εἰς ταὐτὸν τὰς Ἡφαίστου 
καὶ "άρεως καὶ ᾿Αφροδίτης ἐνεργείας, καὶ γεννῶν μὲν τὰς 
ἐναντιώσεις τῶν στοιχείων κατὰ τὸν ἐν ἑαυτῷ γεννᾶν ᾽Δρεα;, 
φιλίαν δὲ μηχανώμενος κατὰ τὴν τῆς ᾿Αφροδίτης δύναμιν 
ἐνεργεῖν, συνδέων δὲ τοῖς ᾿Δρεϊκοῖς τὰ ᾿Δἀφροδίσια καὶ τὴν 

το ᾿Βφαίστου τέχνην ἐν παραδείγματι προειληφέναι" πάντα γάρ 

ἐστιν αὐτὸς καὶ μετὰ πάντων ἐνεργεῖ τῶν ϑεῶν. καὶ δὴ 
καὶ οἱ νέοι δημιουργοὶ τὸν σφέτερον πατέρα μιμούμενοι 
ξῷά τε ἀπεργάξονται ϑνητὰ καὶ φϑίνοντα πάλιν δέχονται, 
τῷ Ἡφαίστῳ συναπογεννῶντες τοὺς ἐνταῦϑα δεσμοὺς καὶ 

15 τῆς λύσεως αὐτῶν προειληφότες αὐτοὶ τὰς αἰτίας" πανταχοῦ 

γὰρ ὃ τὸν δεσμὸν περιέχων καὶ τὴν τῆς λύσεως οἶδεν ἀνάγκην. 

Τίνα ὁητέον πρὸς τὰς τοῦ Σωκχράτους 
ἐπιστάσεις περὶ φιλοχρηματίας τῆς παρ᾽ Ὁμήρῳ τοῖς 

30 ἥρωσιν ἀποδιδομένης. 

Τοσαῦτα καὶ πρὸς ταύτην εἰρήσϑω τοῦ Σωκράτους τὴν 

,88ν. ἐπίστασιν" μετὰ δὲ ταύτην ἐκεῖνα ἐπισκεπτέον, ὅσα δή φη- 

σιν τὸ φιλοχρήματον ἡμῶν αὔξειν τῆς ψυχῆς. τί γὰρ βουλό- 
μενος ὃ Φοῖνιξ τῷ ᾿Αχιλλεῖ συνεβούλευεν δῶρα μὲν λαβόντι 

5Ὁ τῆς μήνιος ἀπαλλάττεσϑαι, ἄλλως δὲ μή; τί δὲ ᾿Αχιλλεὺς ὃ 
καὶ παρὰ τοῦ ᾿Δ4γαμέμνονος δῶρα λαμβάνων ὑπὲρ τῆς 
ὕβρεως καὶ τὸν τοῦ Ἕκτορος νεκρὸν οὐκ ἄλλως ἀποδιδοὺς 

ἢ μετὰ χρημάτων λήψεως: ὃ γὰρ τῶν τοιούτων κατήκοος 

γιγνόμενος δεινὴν καὶ ἀπλήρωτον τὴν ἐπιϑυμίαν περὶ τὴν 

2 λυτῶν] αὐτῶν 10 γᾶἄρ (. 6. ἄρ᾽) 6Χ γάρ το αν. 
11 οἵ, ΤΩ. 424 18 δέχονται ΘΧΡ. ταῦ ἂν. 16 ὁ 55. τη 
18 οὗ ΡΙ. 1Π 8908 ᾳ. 

Ις 
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τῶν χρημάτων κτῆσιν ἀπεργάζεται. Πρὸς δὴ ταῦτα καὶ 
ἡμεῖς ἐν βραχεῖ λέγωμεν, ὅτι καὶ ὃ Φοῖνιξ συνεβούλευε 
χρήματα λαβόντι παύεσϑαι τῆς ὀργῆς. καὶ ᾿Δχιλλεὺς λαβὼν 

ἀπηλλάττετο, τεκμήριον ἄμφω ποιούμενοι τὴν τῶν χρημάτων 
δόσιν τῆς τοῦ διδόντος μεταμελείας, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τὸ φιλο- 
χρήματον ἀποπιμπλάντες τῆς ψυχῆς, οὐδ᾽ ὡς ὅρον τῆς 
εὐδαιμονίας ἡγούμενοι τὴν τῶν χρημάτων αὔξησιν. οὐδὲ 
γὰρ τὴν ἀρχὴν αὐτοὶ τὰ χρήματα ἤτησαν, ἀλλὰ προτεινό- 
μενα ἐδέξαντο. εἶ“ δὲ καὶ τοῦ “Ἕκτορος τὸν νεκρὸν χρημά- 

τῶν ἀπέδοτο τῷ πατρί, τάχα μὲν καὶ ἔϑος τι τοιοῦτον εἶναι 
φήσομεν, λύτρα δέχεσϑαι τῶν πολεμίων σωμάτων. δεῖ δὲ 

αὖ κἀκεῖνο συννοεῖν, ὅτι στρατηγικὸν καὶ τοῦτο εἴποι τις ἄν, 

τὸ τῶν ἀνταγωνιστῶν περικόπτειν τὴν εὐπορίαν, αὔξειν δὲ 

τὰ τῶν οἰκείων ἐν ἀλλοτρίᾳ χώρᾳ πολεμεῖν ἀναγκαζομένων. 

ἀλλὰ ταῦτα πάντα καὶ τὰ τοιαῦτα τοῖς μὲν ἥρωσιν ἐκείνοις 

λόγον τινὰ εἶχεν ὑπ᾽ αὐτῶν πραττόμενα, καὶ περιστατικῶς 
ἐνεργοῦσιν καὶ κατ᾽ ἄλλα ἔϑη τὰς πράξεις μετιοῦσιν" τοῖς . 84τ. 

Α ς 29 ν -Ὁ ; ἤ - 9 ’ [ά 2 } 

δὲ ὑπ αὐτῷ νομοϑέτῃ τρεφομένοις ἀνεπιτήδεια πάντως ἐστὶν 

ἀκούειν, ὧν αἵ' τε φύσεις φιλόσοφοι καὶ ἡἣ παιδεία πρὸ ᾿ φύσεις φιλόσοφοι καὶ ἣ παιδεία πρὸς 
ταύτην βλέπουσα τὴν ξωὴν παραδέδοται. κτήσεις δὲ καὶ 

’ -ὦ 2 Ω͂ 2 ὉΝ ΙΑ 9 “- 

περιουσίαν παντελῶς ἀφήρηνται. εἰ δὲ βούλεσϑε,. κἀκεῖνα 
“Ὁ -ᾧ 3 ὔ [᾿ὸ Ἅ 2 ; ἐν Ἁ “- 

προσϑῶμεν τοῖς εἰρημένοις ὑπὲρ 4χιλλξως. τέ καὶ τῷ 

᾿Ζγαμέμνονε φιλοχρηματίαν αὐτὸς ἐγκαλεῖ καὶ ὡς ἐπονεί- 
διστον διαβάλλει τὸ πάϑος" 

᾿“τρείδη κύδιστε φιλοκτεανώτατε πάντων []]..4122]. 
καὶ τὴν ὀλιγωρίαν ἣν ἔχει περὶ τὴν τῶν χρημάτων κτῆσιν 

2. κ [4 Ω’ ’ -“ ν᾽, 7 

αὐτὸς παρίστησι λέγων. τε πάντα κατορϑῶν καὶ πόλεις 

ἀνδραποδιξόμενος καὶ αἰχμαλώτους λαμβάνων σμιμρὰ ἐκ 

πολλῶν κομιζόμενος οὐ διαφέρεται καὶ ὡς τῶν ὅλων ἐπι- 

τρέπει τῷ ᾿Δγαμέμνονι τὴν διανομήν, ἐν οὐδενὸς μέρει τήν 
τε παρουσίαν αὐτῶν καὶ τὴν αὔξησιν τυϑέμενος" 

4 ἀπηλλάτετο 18 ὑπ᾽ αὐτῷ οἵ. 159, 10 

15 

90 
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ἐγὼ δ᾽ ὀλίγον τε φίλον τε 

ἔρχομ᾽ ἔχων ἐπὶ νῆας. ἐπὴν κεκάμω πολεμίξων 

ΠΠ. 4 167 5α.]. 

4 ἔτι δὲ οὐδὲ προτείνοντοὸ τοῦ ᾿Δγαμέμνονος τὰ δῶρα προσ- 
; ι ς , Ω , Α ἣν -“ Α 890 ἤκατο ἴτε τὴν ἀρχήν, ὅτε μήπω καιρὸν ᾧετο τῆς πρὸς 

αὐτὸν εἶναι διαλλαγῆς. οὕτως οὐχ ἡ τῶν χρημάτων ὑπό- 
ν 4 2 ἃ 2 ; Α Α δ ΄ 3 Α 

σχεσις ἡμερώτερον αὐτὸν ἑποίξδι περὶ τὸν ὑβριστῆν. ἄλλα 
Α Ω 4 ξ ’ -«“ Ἄ -»"Σὅὕ2  κΑ καὶ ὅτε προσήκειν ὑπέλαβεν καταλῦσαι τὴν μῆνιν, αὐτὸς 

, ς - ’ ’ 4 Ἁ Ἁ - μὲν ὡς τῷ φίλῳ τιμωρήσων παρεσκευάξετο, τὰ δὲ δῶρα 
δ 5 3 [4 7 2 ’ Α 5. κΑ »"»ν 2 ᾿ 

τὸ ὑσ ἐκείνου μήτε ἐπιστρεφομένου πρὸς αὐτὰ τοῦ ᾿Ἄχιλλξως 

μήτε προστίϑεσϑαί τι τοῖς αὐτοῦ νομίξοντος ἀγαθοῖς ἀπε- 

πληροῦτο. δηλοῖ δὲ αὐτοῦ καὶ τὸ πλῆϑος τῶν ἐν τῷ ἀγῶνι 
ἔιϑάν. προτεϑέντων ἄϑλων τὴν περὶ ταῦτα ὀλιγωρίαν. καὶ γὰρ 

ΑΥ̓͂ - ν} - "“ 7 4 2 

ἕκαστον τῶν ἀγωνιστῶν τοῖς προσήκουσιν δώροις ἕφιλο- 

1 φρονήσατο, τὸν (δὲν Νέστορα δι᾿ ἡλικίαν ἀϑλεῖν οὐ δυνά- 
μενον τῇ χρυσῇ φιάλῃ τῶν ἄλλων διαφερόντως ἐδωρήσατο. 

πῶς οὖν φιλοχρήματος καϑ' Ὅμηρον ὃ χρώμενος εἰς δέον 

τοῖς χρήμασιν, καὶ παρόντων ὀλιγωρῶν καὶ ἀπόντα μὴ περι- 
εργαζόμενος καὶ ἐλασσοῦσϑαι περὶ αὐτὰ τῶν ἄλλων ἀνεχό- 

90 μένος καὶ ὀνειδίξων ἐν μέσοις τοῖς Ἕλλησιν ὡς νόσημα 

ψυχῆς τὸ πάϑος τῷ πλεονάξοντι κατὰ τὴν τῶν χρημάτων 

ἄμετρον ὄρεξιν; πῶς δὲ ὁ Φοῖνιξ φιλοχρηματίας διδάσκαλος, 

ἔϑος τι παλαιὸν Ἑλληνικὸν ἀποπληροῦν κελεύων; οὕτω 
; ’; 

γα9. φησί; 
25 καὶ τῶν πρόσϑεν ἐπευϑόμεϑα κλέα ἀνδρῶν. 

δωρητοί τ᾽ ἐπέλοντο παραρρητοί τ᾽ ἐπέεσσιν [Π|. 

1 5824. 520. 

ἀλλὰ ταῦτα μὲν τοῖς ἡρωϊκοῖς πρέποντα χρόνοις καὶ τοῖς 
ἔϑεσιν, οἷς ἐκεῖνοι πρὸς ἀλλήλους ἐχρῶντο, τῆς ἀκροτάτης 
ἠξίωται παρ᾽ Ὁμήρῳ μιμήσεως. τοῖς δὲ παρ᾽ ἡμῖν τρεφο- 

2 ἐπήν κε κάμω 9 παρεσπευνάσατο τὴ" | δὲ 58. τι 
12 οὗ ΤΠ. Ψ 262 8Βαα. 618 566. 28 τι] ἐστὶ (ἐστὶ ἔϑος Ὁ) 

ῬΒΟύσσΒ, θᾶ. ἈΚ τ Ο1]. 10 
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μένοις νέοις πολλοῦ δεῖ τὰ τοιαῦτα προσήκειν, οἷς οὐδὲν 
ἔργον ὑπὸ τοῦ νομοϑέτου προστέτακται πλὴν τῆς παιδείας 
καὶ τῆς εἰς ἀρετὴν ἀγωγῆς χρημάτων δὲ ἐπιμέλεια καὶ τῶν 

ἀναγκαίων τοῖς τὸν ϑνητὸν βίον διαξῶσιν φροντὶς ἄλλοις 
παραδέδοται τοῖς εἰς τὴν κάτω πόλιν τελοῦσιν. ὅ 

1Ζ ΠῸῶς δεῖ ἀπολογεῖσθαι ὑπὲρ τῆς φαινομένης 
περὶ τὸ ϑεῖον ὀλιγωρίας ἐν τῇ ποιήσει τῶν ἡρώων. 

Τούτων δὲ αὖ τὸν εἰρημένον τρόπον ἐχόντων ἑπόμενον 
Ἃ ΦΥ͂ ι Χ 27 3 »ὋΣ΄ὦἔ 9 - - ν) ’ὔ’ Ω ἂν εἴη καὶ τὰ ἄλλα ἐφεξῆς ἀνεγεῖραι τῶν ἁπορημάτων, ὁδὰ 9 

Ὁ 9 τῳ ΄ι ΄ς ΄“ᾷ-ὕ 

τῷ ᾿Δχιλλεῖ τὴν [ περὶ τὸ ϑεῖον ὀλιγωρίαν ἐγκαλεῖ. πῶς τ. 8ὅτ. 

γὰρ «οὐ» τοιοῦτος ὁ πρὸς μὲν τὸν ᾿Δπόλλω τοιαῦτα ἅπο- 
τολμῶν φϑέγγεσϑαι" 

ἔβλαψάς μ᾽ ἑἕκάεργε, ϑεῶν ὁλοώτατε πάντων [1|. 
Χ 18], 

πρὸς δὲ τὸν ποταμὸν Ξάνϑον διαμαχόμενος ὄντα ϑεόν, ἀντὶ 15 

δὲ τοῦ Σπερχειοῦ τῷ Πατρόκλῳ νεχρῷ ὄντι προσάγων τὰς 
4 4 4 

᾿ 5 3 - 
τρίχας [1Π|. Ψ᾿ 141 56α.; ὅτε μὲν οὖν εἴπερ τις ἄλλος τῶν 

- 2 ' 
ἡρώων καὶ ᾿Ζχιλλεὺς περὶ τὰ ϑεῖα καϑ' Ὅμηρόν ἐστιν ἀ- 

ω- 2 σφαλέστατος, δηλοῖ καὶ τὸν ᾿Ζ“πόλλω ϑεραπεύειν αὐτὸς συμ- 
βουλεύων ϑυσίαν τε πέμπειν τῷ ϑεῷ παρασκευάζων τοὺς 90 
Ἕλληνας καὶ τὸν ἱερέα τοῦ ϑεοῦ παντοδαπῶς ἐκμειλίττεσϑαι, 
καὶ τοῖς τῆς ᾿Αϑηνᾶς ἐπιφοιτησάσης αὐτῷ προστάγμασιν 

΄ - “} ἑτοίμως πειϑόμενος, καὶ ἐπάδων τῷ ϑυμῷ, καὶ τὸ περὶ 
τοὺς ϑεοὺς σέβας καὶ μέχρι τῆς ἀλογίας διατείνων, καὶ πάν-- 
τῶν μάλιστα πεπεισμένος, ὅτι τὸ τοῖς ϑεοῖς ὑπηρετεῖν καὶ 

- -Ὁ ͵ 7 3.5. ἢ δ Α »} [4 τῆς τῶν κρειττόνων βουλήσεως ἐξάπτειν ἑαυτὸν ἀνυσιμώτα- 
, 2 Α Α 2.7 2 “κα ’ - ᾿ τόν ἐστι πρὸς τὴν ἐκείνων εὐηκοΐαν, σπένδων τε τῷ 4δΖΙιὶ 

ἘΦ ὅ 

19 οἵ 4 θ48αα. 127 βαα. 22 οἵ, 4 216 2ὅ οὗ 4217 
ὅς κε ϑεοῖς ἐπιπείϑηται, μάλα τ᾽ ἔκλνον αὐτοῦ 27 οὗ Π 
228 866. | τῶ 



ἙἘΠΣ ΤῊΝ ΠΟΛΙΡΕΙΑΝ 141 

καὶ εὐχόμενος μετὰ τῆς πρεπούσης τοῖς ϑεοῖς ἐπιστήμης. 

καὶ γὰρ τὸ προκαϑῆραι τὴν φιάλην καὶ τὸ μόνῳ τῷ Διὶ 

ταύτην ἐξαίρετον ἀνεῖναι καὶ τὸ ἐν μέσῳ ἕρπει στάντα τὸν 
ἐκ μέσου τοῦ κόσμου πανταχοῦ διήκοντα καλεῖν τῆς περὶ 

5 τὸ ϑεῖόν ἐστιν εὐλαβείας καὶ τῆς γνώσεως τῶν οἰμείων τοῖς 

τιμωμένοις συνθημάτων τεκμήριον ἐναργές. εἰ δὲ πρὸς τὸν 
2 , 7 - ; 9 [έ 2 “ Ἁ Α 

᾿Απόλλω ϑρασύτερα τοῦ δέοντος ἀπέρριψεν, ἐννοεῖν χρὴ τὰς 
2 ν ΄ -ὭὋ 

᾿Ζπολλωνιακὰς τάξεις ἄνωϑεν ἄχρι τῶν τελευταίων διηκού- 

9 σας, καὶ τὰς μὲν ϑείας οὔσας, τὰς δὲ ἀγγελικάς, τὰς δὲ δαι- 

Ε 8δν. μονίας. καὶ ταύτας πολυ εἰδῶς μεριζομένας᾽ καὶ ὡς οὐ 
Α Α Α »} “ Ἁ - ’ δ ᾽ὔ »)} Ἁ 

πρὸς τὸν ϑεὸν ἀποτείνεται διὰ τῶν τοιούτων δημάτων, ἀλλὰ 

πρὸς τὸν δαιμόνιον, καὶ τοῦτον οὐ τὸν πρώτιστον καὶ τοῖς 
ὁλιφὴν ἔχουσιν ἐπικράτειαν συντεταγμένον, ἀλλὰ τὸν τῶν 

καϑ' ἕκαστα προσεχῶς ἐπιστατοῦντα καὶ (τέ γὰρ οὐ δεῖ λέ- 

τό γειν σαφῶς:) τὸν τοῦ Ἕκτορος αὐτοῦ φρουρόν. λέγει γέ 
τοι διαρρήδην ὃ ποιητής" 

΄ . ν Ν δ 7 ὟΣ; ͵ π , ἑ " Ἁ αὐτῷ γὰρ ξἕκάεργος ᾿Δγήνορι πάντα ἐοικὼς 
25.»ϑῳ ὃ -- 

ἔστη πρόσϑ' ᾿Δχιλῆος [Π.- Φ 600 85α.]. 
ων 2 “ἷ τοῦτον τοίνυν τὸν ᾿Δἡπόλλω, καϑ' ὅσον αὐτῷ πρὸς τὴν 

80 πρᾶξιν ἐμποδὼν γένεται φυλάττων ἀπαϑῆ τὸν πολέμιον, 

ὀλοώτατον ἀποκαλεῖ, καὶ οὐ περὶ αὐτὸν πλημμελεῖ τὸν 
Ι ν} Ν Α 2 »" ᾿ ; - ϑεόν, ἀλλὰ τὸν ἐν τοῖς μερικωτάτοις τεταγμένον τῆς 

2 -““’ ." } -»" Ἁ [ά Α ’ 
᾿Απολλωνιακῆς σειρᾶς. καὶ δεῖ μὴ πάντας τοὺς λόγους μη- 

δὲ τὰς ἐνεργείας εἰς ἐκεῖνον ἀναπέμπειν τὸν πρώτιστον, 
ἀλλὰ καὶ τὰς δευτέρας αὐτοῦ καὶ τρίτας ἀναλογίζεσϑαι προ- 

χν ΄“«- “κυ 3 όδους, οἷον τίς μὲν ὁ τῷ 4ιὶ σύνϑακος καὶ τοῖς Ολυμπίοις 
ϑεοῖς, τίς δὲ ὃ τὴν ἡλιακὴν σφαῖραν ἐπιστρεφόμενος. τίς 

Α ς 9, 3 ; , » ς ἥ , Χ ς - 
δὲ ὁ ἀέριος ᾿ἀπόλλων. τίς δὲ ὃ χϑόνιος. τίς δὲ ὁ τῆς 

’ ’ 4 Ἁ ἐν - ἢ 2.0. - 

Τροίας προστάτης. τίς δὲ ὁ τοῦ Ἑκτορος ἰδίως προνοῶν. 

80 περὶ οὐ καὶ ὃ ποιητὴς λέγει" 

ΌΘ ὧι 

12 χαὶ ἐν τοῖσ 18 συντεταγμένον] συν 58. 16 γοδὺ 
στονητήσ 58. ὅτι τοῦ αν. 18 πρόσϑε ποδῶν Ἠοτη. 28 ἀπο- 
λωνιχπῆσ 

105 
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ᾧχετο δ᾽ εἰς ᾿Δΐδαο, λίπεν δέ Φοῖβος ᾿4πόλ- 
λων [1]. Χ 2198]. 

εἰς γὰρ ταύτας ἁπάσας βλέποντες τὰς τάξεις δυνησόμεϑα 

καὶ τοὺς τοῦ ᾿Δχιλλέως λόγους πρός τινα τοιαύτην μερικὴν 
δύναμιν ἀναφέρειν. σώζειν μὲν τὸ προνοούμενον ἐθέλουσαν, ὅ 

ἐμποδίξουσαν δὲ τῷ ᾿Δχιλλεῖ περὶ τὰς κατορϑώσεις. καὶ γὰρ 

τὸ ἔβλαψας οἰκείως ἂν ἔχοι πρὸς τὸν τοιοῦτον δαίμονα; 

τοῦ τέλους τῶν παρόντων πόνων αὐτὸν ἀφαιρούμενον. ξ. 8θτ. 
καὶ τὸ ὀλοώτατε δηλοῖ σαφῶς τὸν διαφερόντως αὐτῷ τῶν 
ἄλλων ϑεῶν τε καὶ δαιμόνων ἐναντιούμενον. ὃ γὰρ τὸν τ0 
μάλιστα λυπήσαντα φυλάττων ἀπαϑῆ παντὸς μᾶλλον ἐμ- 

ποδὼν γίνεται τῷ λυπηϑέντι πρὸς τὴν τῆς τιμωρίας ἀπαί- 
τησιν. εἰ δὲ μηδὲ οὗτος ὃ τρόπος τῶν λόγων ἀξήμιος τῷ 
᾿Δχιλλεῖ γέγονεν, ἀλλὰ μικρὸν ὥστερον καὶ αὐτὸς ὑπὸ δή 

τινος “Απολλωνιακῆς δυνάμεως ἀναιρεῖσϑαν λέγεται" 1ὅ 

ὅτε κέν δὲ Πάρις καὶ Φοῖβος ᾿Ζ4πόλλων 

ἐσθλὸν ἐόντ᾽ ὀλέσωσιν [1]. Χ 889 54.]. 

πῶς οὐχὶ καὶ διὰ τούτων ἡμᾶς ἡ ποίησις περὶ τὸ ϑεῖον 
σωφρονεστέρους ποιεῖ καὶ τὸ δαιμόνιον; καίτοι μὲ οὐ λέ- 391 
λήϑεν, ὅτι τοῖς περὶ τὰς τελετὰς δεινοῖς πολλὰ τοιαῦτα περὶ 30 

τοὺς δαίμονας ἀποτετόλμηται᾽ ἀλλ᾽ ἴσως ἐκείνοις μὲν ὑπὸ 
ϑειοτέρων δυνάμεων φρουρουμένοις οὐδεμίαν τὰ τοιαῦτα 

ξημίαν ἐπάγειν ἐστὶν ἱκανά, τοῖς δὲ ἄλλοις ἀνθρώποις ἕπε- 

ται δίκη σωφρονίζουσα τὴν ἐν τοῖς λόγοις πλημμέλειαν. 

Καὶ μὴν καὶ περὶ τῆς πρὸς τὸν Ξάνϑον αὐτοῦ λεγο- 36 
μένης μάχης οὐ χαλεπὸν ἀπαντᾶν. οὐ γὰρ πρὸς αὐτὸν 
τὸν ϑεὸν ἀπειϑὴς ἦν, ἀλλ᾽ ἢ πρὸς τὸ φαινόμενον ὕδωρ 
ἐμποδίξον αὐτῷ τὴν κατὰ τῶν πολεμίων δρμὴν ἢ πρός τινα 

τῶν ἐγχωρίων δυνάμξων μετὰ ϑεῶν συμμάχων ἠγωνίζετο" 

καὶ γὰρ ᾿4ϑηνᾶς καὶ Ποσειδῶνος αὐτῷ παρόντων καὶ 80 

18 εἰ ταῦ ἕνα ταῦ [ μηδὲ] δὲ οχρ. τὰ" 20 οἵ Αρυ!]. τρί. 
ΠῚ 16 ρβϑρ. ᾿μοιᾶά. ὶ Π|16 ΤΥ 84 (ἥϑαρ 9410. ϑυφρ!ὶ. ΧΥῚ 
22 τὰ τοιαῦτα ξημίαν ἴντα. δα. τη 
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συμπνεόντων ἀνϑίστατο. καί μοι δοκεῖ κατὰ πάσας τὰς δια- 
Α 9 - ’ , ᾽ Ἁ 

φορὰς ἡ ποίησις τοὺς ἀγῶνας διαπλέχουσα, καὶ τότε μὲν 
Λῳ Ἁ κῳ 

ἀνθρώπων πρὸς ἀλλήλους μάχας ἱστοροῦσα, τότε δὲ τῶν 

5 πρειττόνων γενῶν, ὥσπερ ἐν τῇ καλουμένῃ ϑεομαχίᾳ. καὶ 
Ει8ῦν. ταύτην παραδοῦναι τὴν ἀντίστασιν τῶν ἡρώων πρός τι- 

νας δαιμονίας φύσεις. ἐνδειπμνυμένη τοῖς τῶν τοιούτων 

ἐπαΐειν δυναμένοις. ὅτε καὶ τὰ πρώτιστα τῶν τελευταίων 
ἐξισοῦταί πῶς τοῖς ἐσχάτοις τῶν πρώτων, καὶ διαφερόντως 

3 ΄--Ὸ τὰ -« ΄“ῳ “ῳ 

ὅταν ὑπ᾽ αὐτῶν κινῆται καὶ φρουρῆται τῶν ϑεῶν. καὶ οὐκ 
ς “- 10 ᾿Ζχιλλεὺς πρὸς τὸν Ξάνϑον μόνος. ἀλλὰ καὶ Ἡρακλῆς οὕτω 

πρὸς τὸν ᾿Δχελῷον διαγωνίσασθαι λέγεται. πρὸς ὃν καὶ ὃ 
3 Α Χ δ " ᾿ 2 ΄, δὰ Α ’ 
“Αχιλλεὺς τὴν ἑαυτοῦ ζωὴν ἐπανάγων οὐδὲ τοὺς τοιούτους 

ἀγῶνας ἀπεσείετο. 
Α Α Ἁ 7 - ἱἐ 4 7 

Τὸ δὲ δὴ τρίτον τῶν προκειμένων ζητημάτων διαλύ- 
’ Ω 4 Ἁ 5 Ὃς 5 »" ν 

σομὲν λέγοντες, ὅτι πρώτιστον μὲν ἦν τῷ .Δχιλλεῖ καὶ προ- 
’ 9 Α νὴ ; Ὁ “ Α “ 

ηγούμενον ἀγαϑὸν ἐπανελθόντι τῷ «Σπερχειῷ τὰς τρίχας 
2 ’ ᾿ δ ς᾽» . 2 ᾿ . ἡ » 
ἀποκείρασϑαι κατὰ τὴν ὑπόσχεσιν" ἀπογνόντε δὲ ἄρα τῆς 

ἐπανόδου καὶ τοῦτο πεισϑέντι προειπούσης τῆς μητρός" 
Υ͂ 2 »“ 

αὐτίκα γάρ τοι ἔπειτα μεϑ' Ἕκτορα πότμος ἕτοϊς- 
30 μος [1|. Σ 96]. 

πῶς οὐχὶ τὸ δεύτερον ἣν ἀναγκαῖον εἰς τιμὴν τοῦ φίλου " 
Ἁ 7 9 -“-ἢ-ἢΣ 2 , » ς 2 Φ᾽΄ ν Ὰ ; 

τὰς κόμας ἀφελεῖν; ἐπεὶ καὶ ὃ παρ΄ ἡμῖν Σωκράτης δέχε- 
Α 7 δι ς. 2 7 2 -ὖ - ᾿ 

ται τοὺς στεφάνους, οὺὃς ὁ “Δλκιβιάδης ἔφερεν τῷ ϑεῷ, καὶ 
» - Α ΦΧ ΦΥ͂ Α ΞΥ͂ ὃ.ϑ κ - 2 ἀναδεῖται καὶ οὐδὲν οἴξται πλημμελὲς οὔτε αὐτὸς ποιεῖν οὔτε 

ποιοῦντα τὸν νεανίσκον περιορᾶν" καὶ ταῦτα ἐν ᾿4λπιβιάδῃ 
; 8 , ὅω η ς ΝᾺ δ , δευτέρῳ [». 1515] παρειλήφαμεν. ἐῶ λέγειν, ὡς οὐδὲ ἱεραί 

πῶ τοῦ ποταμοῦ γεγόνεσαν αἷ τρίχες᾽ ὃ γὰρ μετὰ τὴν 
2 ΄{ ΡΟ Ἅ 2. 2 ᾽ὔ 2 ’ἢ 3 Α 
ἐπάνοδον ἱερὰς αὐτὰς ἀνήσειν ἐπαγγειλάμενος ἀφαιρεϑεὶς 

τῆς ἐπανόδου συναφήρηται καὶ τῆς τῶν τριχῶν ἀφιερώσεως. 

3 ὧι 

2 οι 

ὅ ϑεομαχία (80. ἴῃ ΠΙ8615 Υ) 10 οορσιύαγο νἱαοίαν ἀ6 Σ 
117 16 ἀγαϑὸν»] δῃ καϑῆκον ὃ 24 οὐδὲν] ν 855. τη 
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Πῶς ἀπολογητέον ὑπὲρ τῆς τῶν ἡρώων ἐν τῇ 
τ Ἁ [Ὰ Υ̓͂ ΄ δΥ 

ποιήσει περὶ τὸν βίον φαινομένης ὀλιγωρίας ἢ ὅλως 
ἀτόπου παρὰ τοῖς ποιηταῖς ἐν τοῖς μύϑοις ἱστορίας. 

᾿Αλλὰ τούτων μὲν ὅἅδην᾽ ὑπόλοιπον δέ ἐστί μοι περὶ τῶν 1. 81τ. 

εἰς τὸν Ἕκτορα τῷ ᾿Δχιλλεῖ πεπραγμένων καὶ τῶν περὶ τὸ 
σῆμα ἕλξεων τοῦ Πατρόκλου, καὶ ὧν εἰς τοὺς ξωγρηϑέντας 

ἔδρασεν ἐμβαλὼν εἰς τὴν πυράν. τὸν εἰκότα λόγον ἀπο- 
δοῦναι. ταῦτα γὰρ οὐκ ἀληϑῆ περὶ ἀνδρὸς λέγεσθαί φησιν 
ὁ Σωκράτης [». 8919], ὃς ἦν ϑεᾶς παῖς καὶ Πηλέως τοῦ 

σωφρονεστάτου. καὶ ἀπὸ Διὸς φύντος καὶ ὑπὸ τῷ σοφω- 

τάτῳ Χείρωνι τεϑραμμένου. εἴρηται μὲν οὖν καὶ ὑπὸ τῶν 
παλαιῶν, ὡς Θετταλιμόν τι τοιοῦτον ἔϑος ἦν (καὶ ὃ Κυρη- 

ναῖος μαρτυρεῖ ποιητής" 

πάλαι δ᾽ ἔτι Θεσσαλὸς ἀνὴρ 

δυστάξει φϑιμένων ἀμφὶ τάφον φον ἐας) 

καὶ ὡς ταῦτα συμπληροῦντα τὴν περὶ τὸν Πάτροκλον ὁσίαν 
παρείληπται. εἶ δὲ καὶ ὃ Ἕκτωρ εἷλκε τὸν Πάτροκλον ὄντα 
γνξηρόν, ἵνα 

2 9 27 “. ᾿ , 5... γε. ΄- 

ἀπ᾿ ὥμοιϊν κεφαλὴν τάμοι ὀξεῖ χαλκῷ. 
Α ι Ι “7 3 ἌΡ Ξ ι , τὸν δὲ νέκυν Τρῴησιν ἐρυσάμενος κυσὶ δοίη 

[Π.. Ρ 120 54ᾳ.|. 

καὶ ταῦτα οὐκ ἠγνόησεν. ἀλλ᾽ εἰπούσης ἔγνω τῆς ᾿Ἰριδος" 
μάλιστα δὲ φαίδιμος Ἕκτωρ 

δ ; χ  ᾳ δ »" 3 4 ἑλκέμεναι μέμονεν. κεφαλὴν δὲ ἑ ϑυμὸς ἂν ὦγει 

πῆξαι ἀνὰ σκολόπεσσι ταμόνϑ'᾽ ἁπαλῆς ἀπὸ δει- 

90). 
ἀλλ᾽ ἄνα μηδ᾽ ἔτι κεῖσο᾽ σέβας δέ δὲ ϑυμὸν ἔκέ- 

σϑω. 

ὃ ὧν το} ὡς 14 Ομ}11τὰ. ἔν. 466 (όσα ᾿παϊοϑηῦ 105185 
γΘΥΒΙΌΌΒ. πο 8118 015 5080]. Χ' 8597) 20 τρωῆισιν (ω ἴτ.) | 

' 
ἐρυσσάμενος οτη. δώῃ (ὦ ΘΧ ο:΄᾿ 58. ταῦ Ἂν.) 

ὅ 

29 

25 
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ὔ ΄ ι )» Ι 
Πάτρομλον Τρῷῴῃσι κυσιν μελπηϑρα γενέσϑαι 

ΠῚ. Σ 178 56ᾳ.]; 
πῶς οὐ τὴν πρέπουσαν αὐτῷ δίνην ἀποδίδωσιν ἕλκων περὶ 

ω-" -“ ι 
τὸν τοῦ Πατρόκλου τάφον καὶ ταύτῃ τὸν φίλον τιμῶν, καὶ 

5 τῆς μὲν ἐννοίας αὐτὸν διὰ τῆς ἕλξεως τὴν τιμωρίαν εἰσπραττό- 
μενος, μὴ ποιήσαντα δὲ ὅσα προὔϑετο τοῖς οἰκείοις ἀποδι-- 

“ᾧ ζ - - “ “ 

δοὺς καὶ τὰ ἀξιωϑῆναι συγχωρῶν. ὃ γὰρ τοιαῦτα με- ς γχῶρ “ 
τρα ταῖς πράξεσιν ἐπάγων κατὰ τὴν ὅλην δίκην ἐνεργεῖ καὶ 

ξ 8ῖν. τὴν πρόνοιαν τῶν ϑεῶν. διὸ καὶ ὃ [ ποιητὴς ὑπηρε- 
10 τοῦντα ταῖς τῶν κρειττόνων βουλήσεσιν αὐτὸν ἡμερώτερα 

Α Α Ω ,ὔ ’ὔ ἷν , -“ δ - 
περὶ τὸν “Ἑατορα βουλεύεσθαί φησιν. ὡς καὶ ταῖς ἑαυτοῦ 

χερσὶν ϑεραπεῦσαι τὸ λείψανον᾽ 
τὸν δ᾽ ἐπεὶ οὖν δμωαὶ λοῦσαν καὶ ἔχρισαν ἐλαίῳ, 
2 } - Α 7 μ᾿ Ἁ »-»ἢ᾿Φ ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος Ξαλὸν βάλον ἢδε χιτῶνα, 

2 3 ’ 1ὅ αὐτὸς τόν γ᾽ ᾿Δχιλεὺς λεχέων ἐπέϑηκεν ἀείρας 
[Π. Δ) δ87 546.]. 

ΙΑ 27 Α } -“ 'ὋἝὃ. Ὁ “ ν᾽ ’ 3 πάντα ἄρα κατὰ τὸ προσῆκον αὐτῷ μέτρον ἀποδέδοται τὰ 
ι Α 2 , 2 ) . , ᾿ ’ σσξρὶὺ τοὺς ἀπελθόντας ἐνεργήματα" τὸν τὲ γὰρ φίλον δια-- 

φερόντως ἐτίμησεν οὐ μόνον καταγωνισάμενος τὸν πολέμιον, 

90 ἀλλὰ καὶ τῆς ἐννοίας αὐτὸν τῆς ἀνοσίου δίκην εἰσπραξά- 

μενος" καὶ αὖ πάλιν τῷ πολεμίῳ τῆς ὕβρεως ἀμοιβὴν τήν 

τὲ περὶ τὸν Πρίαμον φιλανθρωπίαν καὶ τὴν περὶ αὐτὸν 
ϑεραπείαν ἐσχάτην κατεβάλλετο. 

Περί γε μὴν τῶν ἐπὶ τῇ πυρᾷ σφαγέντων τοσοῦτον 

85 ῥητέον. ὅτε κατὰ μὲν τὸ φαινόμενον ἥ τὲ περὶ τὸν Πά- 
τροχλον αὐτῷ τιμὴ καὶ διὰ τούτων τελέως συμπεπλήροωται, 

Α ΒΒ). Ἁ 2 2 5 ’ ὼ ἥ μ) 2 καὶ οὐδὲν περὶ ἐκείνους ὠμότερον ἔπραξέν τι, [ἢ εἰ πολε- 

μίους ὄντας αὐτοὺς ὥσπερ τῶν ἄλλων τοὺς προστυχόντας 
2 ’, ᾽ὔ Α μ᾿ 7 Α “- - “- ἀπέξντεινεν. τί γὰρ ἂν διαφέρον πρὸς τῇ πυρᾷ τοῦτο πα- 

1 τρωῆδν ὅ αὐτὸν τι] τὴν (η ΟΣ ο) 6 ροϑύ δὲ οσ αν. 
ούδβ. τῇ ὅ αν. [ ὅσα ---᾿ οἰκείοισ ἴτα. δα, τοῦ 8. ἀπάγων, ΟΟΥΥ. Ὁ 

156 ἀχιλλεὺσ 2ὅ ροϑῦ τε ὃν δ ἰοτῦ. οὐΐδτη τι 49]. [ἢ 
58, εἰ Θχ9 
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ϑεῖν ἢ πρὸς τῷ ποταμῷ; πῶς δὲ οὐκ ἄμεινον ἔπραξαν ὑπὸ 

τοῦ πυρὸς ἄρδην αὐτοῖς τῶν σωμάτων ἀφανισϑέντων., ἢ 
ὑπὸ τῶν ϑηρίων σπαραττόμενον καὶ ταὐτὰ τῷ «““υκάονι 

πάσχοντες, πρὸς ὅν φησιν ὃ ᾿Δχιλλεύς" 

ἐνταυϑοῖ νῦν κεῖσο μετ᾽ ἰχϑύσιν, οἵ σ᾽ ὠτειλῆς ὁ 
αἷμ᾽ ἀπολιχμήσονται ἀκηδέες Π]. Φ 122 541. 

εἰ δὲ δεῖ καὶ τῶν ἀπορρητότερον ὑπὸ τοῦ κχαϑηγεμόνος 
ἡμῶν τεϑεωρημένων κἀν τούτοις ποιήσασϑαι μνήμην, βη- 
τέον ὅτι πᾶσα ἡ περὶ τὴν πυρὰν ἐκείνην τοῦ ᾿Αχιλλέως τ. 88:. 

πραγματεία μιμεῖται τὸν παρὰ τοῖς ϑεουργοῖς τῆς ψυχῆς τὸ 

ἀπαϑανατισμὸν εἰς τὴν χωριστὴν ξωὴν ἀνάγουσα τὴν τοῦ 
Πατρόμλου ψυχήν. διὸ καὶ στὰς πρὸ τῆς πυρᾶς ἐπικα- 892 

λεῖσϑαι λέγεται τοὺς ἀνέμους. Βορρᾶν καὶ Ζέφυρον [1Π. Ψ' 
194]. ἵνα καὶ τὸ φαινόμενον ὄχημα διὰ τῆς ἐμφανοῦς αὐὖ- 

τῶν κινήσεως τύχῃ τῆς πρεπούσης ϑεραπείας. καὶ τὸ τού- 1Ὁ 

του ϑειότερον ἀφανῶς καϑαρϑῇ καὶ εἰς τὴν οἰκείαν ἀπο-- 
καταστῇ λῆξιν, ὑπὸ τῶν ἀερίων καὶ τῶν σεληναίων καὶ τῶν 
ἡλιακῶν αὐγῶν ἀνελκόμενον, ὥς πού φησίν τις τῶν ϑεῶν. 

καὶ πάννυχος ἐπισπένδειν παραδέδοται τῇ πυρᾷ" 
χρυσέου ἐκ κρητῆρος, ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον. 30 
ψυχὴν κιμλήσκων Πατροκλῆος δειλοῖο [Π. Ψ' 219. 

9917 
μονονουχὶ κηρύττοντος ἡμῖν τοῦ ποιητοῦ, καὶ ὅτι περὶ τὴν 
τοῦ φίλου ψυχὴν ἡ πραγματεία τοῦ ᾿Δχιλλέως ἦν, ἀλλ᾽ οὐ 
σερὶ τὸ φαινόμενον μόνον, καὶ ὅτι πάντα συμβολικῶς αὐτῷ 56 

παρείληπται, καὶ ὁ χρυσοῦς κρατὴρ τῆς πηγῆς τῶν ψυχῶν, 

καὶ ἢ σπονδὴ τῆς ἐκεῖθεν ἀἁπορροίας κρείττονα ζωὴν ἐποχε- 
τευούσης τῇ μερικῇ ψυχῇ, καὶ ἡ πυρὰ τῆς ἀχράντου κα- 

1 οὐδ᾽ | ἔπραξεν (εν τ.) 10 οἵ. ρᾶρ. Ῥϑτιιβ. 7147 βαα. 
(θα βοῦν. Ὑ1θα. ΑΚ. 86) 18 βορὰν 18 οὗ ἀθ οὐ. ομϑία. 
47 2ῦ τὸ Ὁ] τὸν 26 πηγῆς] ἐπὶ γῆσ οἵ. ἀθ οΥ. ομ8]α. 28 
σύμβολον ϑυθουαϊθηάθχη ὡαῦ ΒῸΡΡΙ ΘημἀὍΤΩ 21 ἡ σπονδὴ ταῦ] 
τῆι σπονδῆι 98 πυρὰ] παρὰ 
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ϑαρότητος τῆς εἰς τὸ ἀφανὲς περιάγειν ἀπὸ τῶν σωμάτων 
7 ῖι ΓΤ Α - δ ’ ’ ’ὔ δυναμένης" καὶ ὅλως πολλὰ τῆς ὑπονοίας ταύτης λάβοι τις 

ἂν τεκμήρια τοῖς τοῦ καϑηγεμόνος ἡμῶν ἐντυχών. τοιαύτης 
δὲ τῆς περὶ τὸν Πάτροκλον οὔσης ϑεραπείας οὐκ ἂν ἀπὸ 

5 τρόπου τις λέγοι καὶ τοὺς δώδεκα τούτους τοὺς πρὸς τῇ 

πυρᾷ σφαγέντας ὥσπερ ὀπαδοὺς συντετάχϑαι τῇ τοῦ Πα- 
τρόκλλου ψυχῇ, τὸ ἡγεμονικὸν αὐτῆς τοῦ ᾿Ζχιλλέως εἰδότος 
καὶ ϑεραπεύσαντος. διὸ καὶ τὸν ἀριϑμὸν τοῦτον ὡς οἰκειό- 

{.88ν. τατον τοῖς ἕπεσϑαι 1 μέλλουσιν καὶ ταῖς παντελέσι πρού- 
10 δοις ἀνειμένον τῶν ϑεῶν ἐπελέξατο. πολλοῦ ἄρα δεῖ κατά 

τινα τῆς ψυχῆς ὠμότητα δεινὴν καὶ ἀγριότητα ταῦτα ἐκεῖνος, 

ἀλλ᾽ οὐ κατά τινας ἱερατικοὺς ϑεσμοὺς περὶ τὰς τῶν ἐν 
’ , Α 3 ’ Ο Χ πολέμῳ τελευτησάντων ψυχὰς ἀφωρισμένους ἄπασαν τὴν 

πραγματείαν ταύτην πραγματεύσασθαι. μήτ᾽ οὖν ὑπερη- 
’ 5 “Ὁ - , 2 4 2 -ὦο ’ »} τ φανίαν αὐτῷ ϑεῶν τε καί ἀνθρώπων ἑγκαλῶμεν μήτε ἀπι- 

““-" Ὁ ι -“-Ὁ στῶμεν. εἰ ϑεᾶς ὧν παῖς καὶ Πηλέως καὶ Χείρωνος μαϑη- 
Ἁ -"Ὕ 29. 2 Ἁ Ἁ Ἁ ψ - [μὲ “ τὴς τοιαῦτ᾽ ἔπραξεν. τὰ μὲν γὰρ ὡς τῆς ὕλης δίκης στοχα- 
; Α ἉᾺ 7 Ἁ Α δ “μ , ΄ 

ζόμενος. τὰ δὲ πολέμου νόμῳ. τὰ δὲ ἱεραῖς μεϑόδοις χρώ- 

μενος ἔπραξεν. ἐν ἅπασιν δ᾽ ὃ ποιητὴς τὰ μέτρα τῆς 
30 μιμήσεως τελέως διεσώσατο. 

Τὰ μὲν δὴ πρὸς Ὅμηρον βλέποντα τῶν Σωκρατικῶν 
2 7 ΙΑ ν᾿ 9 ͵ , 2 δὲ ἐγμλημάτων τοιαύτης (ἂν» ἀπαντήσεως τυγχάνοι. εἰ δὲ 
Θησέα τις καὶ Πειρέϑουν εἰσάγοι τῶν ποιητῶν ἐπὶ τὴν τῆς 

Ἑλένης ἁρπαγὴν ὡρμηκότας ἢ εἰς “Διδου κατεληλυϑότας, 
7 Ἅ Ἁ ΄-. [4 ’ὔ - ; εὅ τάχα ἂν καὶ ταῦτα μυϑικώτερον λεγόμενα τῆς πρεπούσης 

2 [4 [4 ; “Ὁ 2 - 4 }} ἀξιώσαιμεν ϑεωρίας. λέγοντες τοῦ ἀφανοῦς κάλλους καὶ 
(οὐ τοῦ ἐμφανοῦς ἐραστὰς γενομένους τοὺς ἥρωας τού- 
τους μεμυϑολογῆσϑαι τήν τε “Ἑλένην ἡρπακέναν καὶ εἰς 

“Ἄιδου πεπορεῦσϑαι,. κἀκεῖθεν αὖ τὸν μὲν δι᾽ ὑψηλόνοιαν ὑφ᾽ 

11 ἐκβινον ἴον. Ιαὐθὲ γϑυρατα 18 πολέμου νόμῳ] πολε- 
μουμένωι οἵ. Ἠδ]1οα. 221, 27 28 οἵ ΡΙ. 8915 29 αὐτὸν, ΟΟΥΥ. 
Βδάρττα. 
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Ἡρακλέους ἀνῆχϑαι, τὸν δὲ αὐτοῦ που καταμεῖναι πρὸς τὸ 
27 δ Α 2 - - ’ ν᾽ 4 2 3 ἄναντες ξαυτὸν ἐπιδοῦναι τῆς ϑεωρίας ἀδυνατήσαντα. εἰ δὲ 
καὶ ἄλλως πὼς ἔχει τὰ τοιαῦτα, τῆς Ὁμηρικῆς οὐχ ἅπτεται 

ποιήσεως, τοῖς τε ϑεοῖς πανταχοῦ καὶ τοῖς κρείττοσιν ἡμῶν 
γένεσιν καὶ ταῖς ἡρωϊκαῖς ξωαῖς τὸ πρέπον ἀποδούσης κατὰ ὅ 

Ἁ ’ , Ἁ Α ν} ᾽ ν ὔ ᾿ } 
τὴν μίμησιν, καὶ τὰ μὲν ἀπορρητότερον ἐνδειξαμένης, τὰ δὲ 

2 4 Α “Ἢ “ " 

καὶ αὐτό)ϑεν σὺν νῷ καὶ ἐπιστήμῃ περὶ τούτων ἡμᾶς δὲ- 1. 8ϑτ. 
, Α »" 

δαξάσης. καὶ οὐδὲν ἀπολειπούδσης γένος τῶν ὄντων ἀδιε- 
ν᾽ -» ς » 

ρεύνητον, ἀλλ᾽ ἕκαστα κατὰ τὴν ξαυτῶν τάξιν ἐνεργοῦντα 
4 Ο Ἁ , Α 2} 7 

πρός τε ἑαυτὰ καὶ τὰ ἄλλα παραδιδούσης. 10 

«Βιβλίον βν 

4ὉὋ Ὅτι πανταχοῦ τὸν Ὅμηρον ὡς ἡγεμόνα πάσης 
ἀληϑείας ὁ Πλάτων εἴωϑεν ἱγεραέρειν [δεύτερον]. 

Ἡ μὲν τοίνυν ὑπὲρ Ὁμήρου δυνατὸν λέγειν πρὸς τὰς 
ἐν Πολιτεία τοῦ Σωκράτους ἐπιστάσεις. τοιαῦτα ἂν εἴη. ιτῦ 
πᾶλιν δὲ αὖ ἀπ᾽ ἄλλης ἀρχῆς δεικνύωμεν, ὡς ἄρα καὶ αὐὖ- 

τὸς ὃ Πλάτων πολλαχοῦ. {πανταχοῦ» μὲν οὖν ὡς εἰπεῖν, 

εἰσποιεῖται τὸν Ὅμηρον καὶ φίλον ἡγεῖται καὶ μάρτυρα καλεῖ 
τῶν ξαυτοῦ δογμάτων, τότε μὲν πρὸ τῶν ἀποδείξεων ὥσπερ 
εἰς ϑείαν φήμην ἀναφέρων τὴν τούτου φωνὴν τὴν τῶν 30 

ῥηϑησομένων ἀλήϑειαν, τότε δὲ μετὰ τὰς ἀποδείξεις ἀνέ- 
λεγκτον ἀποφαίνων τὴν ἐπιστήμην ἐκ τῆς Ὁμήρου κρίσεως, 

τότε δὲ καὶ ἐν μέσοις τοῖς περὶ τῶν ὄντων λόγοις ἐπ᾽ αὐ- 

1 τὸ Ὁ] τἪὲ 11 8δαα. 6Χ ᾿ἱπᾶ]06 18 δεύτερον οΥγὔστη 6Χ 
Β Ἰιύζοτα, οαραὺ βθαῦθηβ πούϑηϊθ 16 δεικνύομβν 20 26 εἰς 
οᾶᾶδβ δηΐθ τὴν τούτου, οἵ. ἔ. Τοῦτ. [Ὠ]ΟΏ 8.1 ἂἃγ5 8ὅ,24. Π)10 Ῥυυβ. 
ὙΙΙ 99 Θδϊθη. 48 8π. νἱύ. 60, 16 ῬοΙΡΙ. 151, 16. 299, 11 Ν. 
Μομδπᾶ. τρϑὺ. 45. 2ὅ. 184. 81. 189, 6 8]. 9810]. Ῥγοίγ. 8, 20 
Ῥγᾶρον Βοὶύν. ἔ. ὙΥδοββιαυθη 89 ΟΕἿὟἿΝ Μάπον δὰ (Οἷο. ΤΥ 1 ρ. 
10. 20 Ῥτυόρυ. οϑηπθὶ γυδίδὶ. 1888 Ὁ. 9 Ῥυθποῦβ ΘΙ] 6 ΠΊΒΤΩ65 482 

28 τοῖς] τῶν 
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τὸν ἀναπέμπων τὴν τῆς ϑεωρίας ἁπάσης ἀρχήν. ἐν Φαί- 
δωνε [». 945] μὲν γάρ, ὕπου διαφερόντως ὃ Σωκράτης τὴν 
ἑαυτοῦ ζωὴν ἀναπλοῖ καὶ πᾶν τὸ τῆς ἐπιστήμης πλάτος 

ἀνοίγει τοῖς ἑαυτοῦ ζηλωταῖς, πολλοῖς δή τισιν καὶ παντο- 

ὅ δαποῖς λόγοις καταδησάμενος, ὡς ἄρα ἄλλη μέν ἔστιν ἡ 
τῳ “Ὁ ἁρμονία τῶν σωμάτων, ἄλλη δὲ ἡ ψυχῆς φύσις, καὶ διέ- 
- 3 9 [4 2 323.»ϑ 9 » - 2.ϑ κ 7 

ἕευκται ταῦτα κατ᾽ οὐσίαν ἀπ᾿ ἀλλήλων, τελευτῶν ἐπὶ τόνδε 

τὸν ποιητὴν καταφεύγει καὶ τοῖς ἐκείνου ῥήμασιν ἐναργε- 

στάτοις τεκμηρίοις χρώμενος ἐξῃρημένην ἐπιδείκνυσι τὴν 

10 ψυχὴν τῆς περὶ τὸ σῶμα τῶν πράσεων ἁρμονίας. τὸ γὰρ 
ξ.89ν. διαμαχόμενον, φησίν, πρὸς τὴν ἐν τῷ στήϑει τετα γμένην 

3 

2 

0 

οι 

ξωὴν κινουμένην καὶ λέγον᾽ τέτλαϑι δὴ κραδίη, πάντως 

που κατὰ φύσιν ἐξήλλακται τούτου πρὸς ὃ διαμάχεται, καὶ 

τὸ κατεξανιστάμενον τοῦ σώματος οὐκ ἂν ἐν τῷ σώματι 
τὴν ὑπόστασιν ἔχοι. καὶ οὕτω δὴ προϊὼν ὁ Σωκράτης καὶ 
συμπεραινόμενος. ὅτι τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς ἑτέραν χρὴ 

φάναι τῆς τοῦ σώματος ἁρμονίας, ὥσπερ εἰς ἄφυκτον 
ἀνάγκην κατακλείων τὸν σύμπαντα λόγον οὔτε γὰρ ἄν, 
φησίν, Ὁμήρῳ ϑείῳ ποιητῇ ταύτῃ λέγοντες ὃμο- 
λογοῖμεν οὔτε ἡμῖν αὐτοῖς [ρ. 9553]. πολλοῦ. ἄρα δεῖ 

τὴν Ὁμήρου κρίσιν ἀτιμάξειν. τὴν πρὸς αὐτὸν διαφωνίαν 

ἐν ἴσῳ τοῖς παντελῶς ἀδυνάτοις τυϑέμενος; ἀλλὰ μὴν προσ- 

ἤγορον ξαυτῷ καὶ φίλον ἐνόμιζεν ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς 
λόγοις ὃ τὴν πρὸς ἑαυτὸν ἀναρμοστίαν τῆς πρὸς ἐκεῖνον 
οὐδὲν διαφέρειν ἡγούμενος. ἐν δὲ τοῖς Νόμοις ϑειό- 

τατόν τὲ αὐτὸν ποιητὴν ἀποκαλεῖ, καϑάπερ ἄλλοις ἄλλο τι 

τῶν ὀνομάτων. καὶ τούτῳ τὸ ϑεῖον προσήκειν οἰόμενος" 
ἔοικεν γοῦν. φησίν. οὗτος ὃ ποιητὴς ϑειότατος γεγονέναι" 

1 ἀναπέμπων Ὁ] ἀναπέμπειν (πέμ 58.,. ἃ ροβὺ ν οὐ πὶ δι ΐθ 
δι ἴσ. 12 κινουμένην νϑτῖα, ἸΘοὗϊο δα τεταγμένην | τέτλαϑ'} 
τῇ οὗ ὃι τοῦ αν. οχϑ 16 ἑτέραν] ἐρᾶν 21 ἀτιμάξειν 
24. ἴοτὺ. Ἃ6]. ὁ 2ὅ οἵ ΠῚ 6828 (ϑειότατον γοοοὺ Τυτίθθατῃ 
1 6290 οὗ Ἰοῃ 5680) 
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καὶ περὶ τῆς τῶν πολιτειῶν μεταβολῆς διαλεγόμενος, καὶ ὅ- 
πῶς ἐκ τῆς πατρονομικῆς ἐπιστασίας εἰς τοῦτο τὸ σχῆμα προ- 
ἦλθον τῶν ἀνθρώπων (οἵδ οἰκισμοὶ διδάσκων [1ΠΠ| 6765 5ᾳᾳ.]: 
πανταχοῦ τὴν Ὁμήρου μαρτυρίαν πρφοστίϑησιν, καὶ τέλος 4 

εἰς πᾶσαν ποιητικὴν τὴν ἔνϑεον μίαν εὐφημίαν τὴν μεγί- 998: 

στὴν διέτεινεν. ϑεῖον γὰρ οὖν δὴ καὶ τὸ ποιητικὸν 

ὃν γένος ὑμνῳδοῦν πολλῶν τῶν κατ᾽ ἀλήϑειαν γε- 

γονότων σύν τισι Χάρισι καὶ Μούσαις ἐφάπτεται 

ἑκάστοτε [Π| 6825]. ἐν δὲ τῷ Μίνωϊ τὴν περὶ τοῦδε 
τοῦ ἥρωος κρίσιν ἣν ἔσχεν Ὅμηρος ἐξηγούμενος ἐπάγει" καὶ 10. 
Ὀδυσσείας ἐν Νεκυίᾳ δικάϊξοντα χρυσοῦν σπῆ- 3. 90τ. 

πτροὸν ἔχοντα πεποίηκεν [Ὁ. 8194]. καὶ ὅτι χρυσοῦν 
σκῆπτρον οὐδὲν ἄλλο ἢ τὴν παιδείαν λέγει τοῦ Μίνωος ἢ 

εὔϑυνε τὴν Κρήτην [ρ. 8204]. καὶ οὐκ ἐν τούτῳ τῷ δια- 

λόγῳ μόνον Ὁμήρῳ χρῆται μάρτυρι τῆς περὶ τοῦ Μίνωος 1ὅ, 
ἱστορίας, ἀλλὰ καὶ ἐν Νόμοις [1 6245] γράφων: μῶν οὖν 
καϑ' Ὅμηρον λέγεις ὡς τοῦ Μίνω φοιτῶντος δι 

ἐνάτου ἔτους πρὸς τὴν τοῦ πατρὸς ἕκάστοτε συν- 
ουσίαν καὶ κατὰ τὰς παρ᾽ ἐκείνου φήμας ταῖς πό- 
λεσιν ὑμῶν ϑέντος τοὺς νόμους; καὶ ὅλως πανταχοῦ 530, 

τὴν περὶ τῶν ἡρώων ἀλήϑειαν παρ᾿ Ὁμήρου δοπιμάξει 
μανϑάνειν. ἐν δὲ τῷ Γοργίᾳ μετὰ τοὺς πολλοὺς καὶ μα- 

προὺς ἀγῶνας. ος ὑπὲρ σωφροσύνης τε καὶ τῆς ἄλλης 
ἀρετῆς ἁπάσης πρὸς τὸν Καλλικμλέα διηγωνίσατο,. μῦϑον 

διεξιέναι μέλλων, οὐ μῦϑον ἀλλὰ λόγον ὄντα, καϑάπερ φη- 36 
σὶν αὐτός, καὶ τῶν ἐν “Ἄιδου δικαστῶν διαμνημονεύσειν καὶ 

τῆς ἀφ᾽ ἕνὸς πατρὸς εἰς τρεῖς δημιουργικὰς μονάδας τῶν 
ϑεῶν προόδου καὶ τῆς ἕν τῷ παντὶ διακληρώσεως, ἀπὸ τῆς 

Ὁμηρικῆς ὑφηγήσεως τὰς τῆς ϑεομυϑίας ἀρχὰς καταβάλλε- 
ται ὥσπερ γὰρ Ὅμηρος λέγει. διενείμαντο τὴν ἀρ- 80 

1 πολιτῶν (ν ἴτ.), οοΥγ. Ὁ 11 Ὀδυσσείας] εἰ 6Χ εἐ τηϑ 
26 διαμνημονεύσέισ τὰ (απα6 -ξύσας Ὁ), ν 55. ταῦ 
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χὴν ὅτε Ζεὺς καὶ ὁ Ποσειδῶν καὶ ὁ Πλούτων [». 5285]: 

καὶ μιπρὸν ὕστερον δικαστὴν (ἐν “Διδου καϑίζων τὸν Μίνῳ 
ταῖς ψυχαῖς τὴν Ὁμήρου περὶ αὐτοῦ διδασκαλίαν ὡς ἔνϑεον 
προστίϑησιν [». 8205]. ἐῶ λέγειν ὅτε καὶ τῶν ἐν “Ζιδου 

δικαιωτηρίων παρ᾽ ἐκείνου τὰς ἀφορμὰς εἴληφεν᾽ ἀλλὰ τοῦτο 
μὲν καὶ εἰσαῦϑις μέτιμεν. ἐν δὲ τῇ Σωκράτους ἀπο- 
λογίᾳ [ρ. 415] καὶ περὶ τῆς λήξεως ἣν εἶχεν ἐνδείκνυται 

καὶ τῆς πρὸς αὐτὸν συντάξεως" ἢ αὖ Ὀρφεῖ συγγενέσϑαι 
ς ς ψ ἔϑον. καὶ Ἡσιόδῳ καὶ Ὁμήρῳ ἐπὶ πόσῳ ἄν τις δέξαιτο 

4 4 4“ 

10 

1 οι 

20 

20 

δ ΠΝ 5. ἣν ι Α , 2 , , 2 
ὑμῶν; ἐγὼ μὲν γὰρ πολλάκις ἐθέλω τεϑνάναι. εἰ 

“,Ξ“Φ«,,,, 2 ᾿ 2 - , 5 Χ ᾿ 5 Ν Α 2 
ταῦτά ἐστιν ἀληϑῆ. τίς οὖν μηχανὴ μὴ οὐχὶ σοφὸν ὄν- 

τως τὰ ϑεῖα γεγονέναι τὸν τοιοῦτον νομίξειν, πρὸς ὃν καὶ 
ς κ 2 "Ὁ ι κα Α ς »"Ἤ - 2 Ω , αὐτὸς ἀφορᾷ καὶ ὃν ζηλωτὸν ἡγεῖται τῆς ἐν Διδου λήξεως 

Α Ἁ ςζ 2 φ 
ὑπάρχειν; τὸ γὰρ εἰς τὴν ὁμοίαν ἐκείνῳ τάξιν ἀποκατα- 

" ΓΗ ζ ’ ς ΄ } 2 κ 
στῆναι μακάριον ὄντως ὑπολαμβάνειν ἁπάσης μὲν αὐτὸν 

ἐπιστήμης. ἁπάσης δὲ ἀρετῆς ἐπήβολον γενέσθαι μαρτυρεῖ. 
2 Ν 5 ΟΝ , ᾿ Ν - 2 -» , 
ἐν δὲ αὖ τῷ Συμποσίῳ (καὶ γὰρ τῶν ἐνταῦϑα γεγραμμένων 

ἀναμνήσωμεν ἡμᾶς αὐτούς) ἄντικρυς καὶ τὴν ὅλην αὐτοῦ 

πραγματείαν ἀποϑαυμάξει καὶ ξηλωτὴν εἶναί φησιν τοῖς 

ἔμῳφροσι" καὶ εἰς Ὅμηρον ἀποβλέψας καὶ Ἡσίοδον 
καὶ τοὺς ἄλλους ἀγαϑοὺς ποιητὰς ξηλῶν, ὅσα ἔκ- 

’ ΚΑ 2 ’ 2 ᾽ὔ ; ι 
γονα καταλείπουσιν, ἃ ἐκείνοις ἀϑάνατον κλέος καὶ 

, , 5. .Χ “ " Ω ἃ μνήμην παρέχεται αὐτὰ τοιαῦτα ὄντα [ρ. 2091. 
-» - ς - 

πολλοῦ ἄρα δεῖ τὰ Ὁμήρου ποιήματα καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι 
- 2 , , , ξ ᾿ μ᾿ [ ᾿ 

τῆς ἐνθέου κεκοινωνήκασι μανίας (οὗτοι γὰρ ἂν δήπου καὶ 

ἀγαϑοὶ προσαγορεύοιντο ποιηταί) τρίτα παντελῶς ἀπὸ τῆς 

8 ἔνϑεν, οοΥΥ. το ὄ ἀφόῤῥὰασ, ΒΣΡ. οὗ 55. τὴ 6 κὰαΐ 
(510) 1τ, ταῦ  εἰσαῦϑις] εἰσ ἵν. τα" Ἱ ἔσχεν ταὶ, ΟΟΥΥ. τη 
8 ἢ αὖ ΡΙ].] παρ᾽ τηΐ (π ἴτ.), ἡ αν δῦ ἡ αὖ 88. τ 9 ὅμηρον 
τηΐ, ὧν 855. τη δέξαιτο] ε ΟΧ ἐ τοῦ, νυ ἴγ. τη 10 ἡμῶν (80ο. 
οὗ 5ρ1-. τη ὖ  τεϑνάναι) τεϑνά 588. τὰ [ εἰ ταῦτα] εἶ τ ἴτ. ταῦ 
1ὅ ὑπολαμβάνει (καὶ ΒΌΡτῶ ὃν 15). ΟΟΥΥ. Ὁ (φοβδίβ εἰ γὰρ δυΐ 
τῷ γὰρ τὸ Ῥτοὸ τὸ γὰρ) 21 π. τοὺς ἀγ. οὖ οἷα ῬῚ. 
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ἀληϑείας καὶ φαντασίαν παρεχόμενα τῆς γνώσεως τῶν ὄν- 
ζ “» Ν ᾽᾽ τῶν ἡγεῖσϑαι, ξηλωτὰ καὶ ἀξιομνημόνευτα αὐτὰ τυϑέμενος 

2 ᾿ , παν 2 , , 2 ᾿ » 
εἶναι καὶ διανοίας οὐ τῆς ἐπιτυχούσης γεννήματα. ἐν δὲ τῷ 

ΡΩ 7 2) ν δ, - ΄ Α κ Α Ἰωνι τά τε ἄλλα ἐξυμνεῖ τόνδε τὸν ποιητὴν καὶ παρα- 

πελεύεται παντὸς μᾶλλον αὐτῷ συγγενέσϑαι καὶ ἀπολαύειν 
τῆς νοερᾶς αὐτοῦ καὶ ἐπιστημονικῆς ὑφηγήσεως" ἅμα δὲ 

καὶ ἀναγκαῖον εἶναι ἔν τε ἄλλοις ποιηταῖς διατρί- 

βειν πολλοῖς καὶ ἀγαϑοῖς, καὶ δὴ καὶ μάλιστα ἐν 
ἶψ 4 Ὁ 2 ’ ᾿ Ὰ “Ὁ“ “ ν 

Ομήρφῳ τῷ ἀρίστῳ καὶ ϑειοτάτῳ τῶν ποιητῶν, καὶ 
Ἁ ’ 

τὴν τούτου διάνοιαν ἐκμανϑάνειν,. μὴ μόνον τὰ 

ἔπη. ξηλωτόν ἐστιν [ρ. 5801. 
7 - . 
Ερ δὴ τούτων τε καὶ τῶν | τοιούτων ἁπάντων ἕν .91:. 

ἐκεῖνο συναγάγωμεν, ὅτι καὶ προσήγορον ἑαυτῷ τὸν Ὅμηρον 

ὁ Πλάτων ὑπείληφεν εἶναι καὶ ἡγεμόνα καὶ διδάσκαλον οὐ 

τῶν τραγῳδιοποιῶν μόνον (τούτων μὲν γὰρ ἔστω καϑ᾽ ὅσον 
2 ι Ἁ ς ΄ »} Ἁ - 2 ,ὔὕ ) ἐστὶ μιμητὴς ἡγεμών). ἀλλὰ τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ δογμάτων 

καὶ τούτων τῶν μεγίστων. εἰ γὰρ ἐν μὲν τοῖς περὶ ϑεῶν 
λόγοις καὶ περὶ τῆς τριττῆς τῶν δημιουργῶν διανομῆς καὶ 

περὶ τῶν ἐν “Ανδου λήξεων καὶ περὶ τῆς ψυχικῆς οὐσίας 
2 ““ὍὮ ἐπ᾽ αὐτὸν ἀναπέμπειν τὴν αἰτίαν τῆς ϑεωρίας, ἁπάντων δὲ 

» ᾽ὔ 9 -" ι Α "Ὁ ΣΙ Ἁ 

ποιητῶν ϑειότατον ἀποκαλεῖ καὶ ζηλωτὸν τοῖς ἔμφροσιν καὶ 

μετὰ τὴν ἐντεῦϑεν ἀπαλλαγὴν τὴν πρὸς αὐτὸν συνουσίαν 

περὶ πολλοῦ τίϑεσϑαι συνομολογεῖ, πῶς οὐ παντὶ καταφανής 
2 7 [μέ 9 »Ὅ ᾿ 9 ὔ , Ἁ [2 ἔστιν τήν τὲ ὕλην αὐτοῦ ζωὴν ἀποδεχόμενος καὶ τὴν ποίη- 

2 , ι ζι 2 Α - ΡΒ “ 2 

σιν ἀσπαζόμενος καὶ ἣν ἔσχεν περὶ τῶν Ὄντῶν Ἐρίσιν οΥ- 

κειούμενος; μὴ τοίνυν ἐκ τῶν ἐν Πολιτείᾳ γεγραμμένων 
“Ὁ ς 

ἐπαιρώμεϑα λέγειν, ὅτι τῆς Ὁμήρου διδασκαλίας ὁ Πλάτων 

ἐστὲν κατήγορος, μηδὲ ὅτι κατὰ τὰ αὐτὰ τοῖς σοφισταῖς καὶ 
τὴν τούτου πραγματείαν εἰδωλοποιὸν ἀποφαίνει. μηδὲ ὅλως 

διαφέρεσϑαι τοὺς ἄνδρας ὑπολαμβάνωμεν. καὶ γὰρ ἐκεῖνος 

1. φαντασίαν] ν αἰψἰτηῦτα Ῥατέϊτα Ἶτ., 8. ταῦ ο 4 βᾷ ἴωνι 
ἴῃ. μένωνι { καὶ οτὴ. ΡῚ. 29 εἰδολοποιὸν [ οὗ Βορῃ. 3849 

ΜῈ 

10 
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ἐνθουσιάξων καὶ ὑπὸ τῶν Μουσῶν ἀναβανχευόμενος περὶ 
τῶν ϑείων ἡμᾶς ἀναδιδάσκειν καὶ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμά- 

τῶν. ταῦτα ὁ Πλάτων ταῖς ἀνελέγκτοις τῆς ἐπιστήμης με- 
ϑόδοις κατεδήσατο καὶ διὰ τῶν ἀποδείξεων ἐναργέστερα 

5 τοῖς πολλοῖς ἡμῶν κατέστησεν, οἱ καὶ τῆς τοιαύτης δεόμεϑα 
βοηϑείας εἰς τὴν τῶν ὄντων κατανόησιν. 

ξ.91ν. Διὰ τένας αἰτέας ἐν Πολιτείᾳ τὴν Ὁμήρου 
ποίησιν ὡς ἀνεπιτήδειον ἀκούειν τοῖς νέοις ἀπεδοχέ- 

μιασεν. 
2 κ -» ς 2 ο-» Ζ ἢ ᾿ 10 Εἰ δὲ τοῖς ὑπ΄ αὐτῷ νομοϑέτῃ τρεφομένοις καὶ κατὰ 

τὸ πρώτιστον εἶδος τῆς ζωῆς τελειουμένοις ἄβατόν τε τὴν 

ψυχὴν ἔχειν ὀφείλουσιν ἁπάσης ποικιλίας καὶ τῆς ἐναντίας 
διαϑέσεως τῷ καλῷ «καὶ τῷ ἀγαθῷ καὶ πρὸς μόνον τὸν 
τῆς ἀρετῆς ὅρον ἀποβλέπειν ἀνάρμοστός ἐστιν ἡἣ τοιαύτη 

18 διδασκαλία, τῆς μὲν ἁπλότητος τῶν ϑείων πολυειδῆ παρα- 
πετάσματα μηχανησαμένη, τῆς δὲ ὑπερφυοῦς περὶ αὐτῶν 
ἀληϑείας καὶ τῆς ἐπέκεινα τῶν καλῶν πάντων ὑπάρξεως 

9594 τὰ φαινόμενα αἰσχρὰ καὶ τὰ παρὰ φύσιν προκαλύμματα 

ποιησαμένη, πῶς διὰ ταῦτα προσήκει τὴν Ὁμηριπὴν ϑεωρίαν 

90 διοικέζξειν τῆς Πλατωνικῆς φιλοσοφέας. εἰ μὴ καὶ τὴν αὖ- 

τοῦ τοῦ Πλάτωνος πραγματείαν διϊστάνειν τῆς Πλάτωνος 
ἐπιστήμης ἀνεξόμεϑα: κατὰ γὰρ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ ταύ- 
τὴν οἶμαι τοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ παιδευομένοις οὐδαμῇ 
προσήκουσαν ἀποφαίνειν δυνατόν. καὶ πῶς γὰρ ἂν πρέποι 

9ὅ τοῖς κατηκόοις μὲν ἐσομένοις τῶν τοῦ νομοϑέτου προστα- 
γμάτων, ἀμιγῆ δὲ πρὸς πᾶσαν κακίαν τὴν ζωὴν προστησο- 

μένοις, νοῦν δὲ καὶ ἐπιστήμην ἡγεμόνα τῆς ὕλης ἐπιτηδεύ- 
σεῶς ποιησομένοις. ἀκούειν Θρασυμάχου μὲν τοῦ σοφιστοῦ 

10 ὑπ᾽ το 3] ἐπ᾽ 12 ὀφείλουσιν] ὁ οὖ εἰ ἴτ. τὰ 6ῸΟϑᾷ.28 οἷ- 
μαι} ἴσμεν ταὶ (6 ΘΧὉ), οὐ οὖ αἐ 88. τηῦ 
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βδελυρώτατον ἀποκαλοῦντος τὸν σοφώτατον [τῬ. 1 8884], 
Καλλικλέους δὲ ἠλιϑίους τοὺς σώφρονας προσαγορξύοντος 
[ᾶοτρ. 4915]. αὐτοῦ δὲ Σωκράτους τὴν ἡδονὴν ἀγαθὸν λέ- 

γοντος καὶ προσκατασκευάζοντος, ἄλλου δὲ [ ἄλλο τι φϑεγγο- Ὁ. 92τ. 

μένου τῶν ἐν τοῖς διαλόγοις κατὰ τὴν φαινομένην μίμησιν 

προβεβλημένων; ὅλως γὰρ μονοειδεῖς εἶναι χρὴ τοὺς περὶ 
τῶν ὄντων λόγους καὶ ἁπλᾶς καὶ ἀμιγεῖς πρὸς τὰ ἀντικεί- 

Ἁ - - μενα τὰς ὑφηγήσεις τῶν ἐκεῖ τρεφομένων νέων καὶ καϑα- 
᾽; ς Ὰ Ἁ οδυούσας ἁπάσης μὲν ἀμφιβολίας, ἁπάσης δὲ ποικιλίας. 

-,» δὲ - 2 , Α ν 3 Χ Ι ,..2 
ἁπάσης ὃὲ τῆς ἑναντίας πρὸς τὴν ἀρετὴν διαϑέσεως. πὸτ 

5 ς , - δα. 5: ἤ ΟΥ̓ δ ’ “- οὖν ἡ τοιαύτη τῶν ἠϑῶν μίμησις, οἵαν οἱ Πλάτωνος προΐ- 
στανται, λόγοι, καὶ ἢ πολυειδὴς ἐξαλλαγὴ τῶν δογμάτων τού- 
τῶν καὶ αἵ παντοδαπαὶ τῶν διαλεκτικῶν ἀγώνων ἐπιχειρήσεις 

πρὸς τὸ εἶδος ἐκεῖνο τῆς παιδείας συναρμοσϑήσονται, μίαν 

ἁπλότητα καὶ ὅρον ἕνα ζωῆς ἀεὶ μεταϑέον, εἰδώλων δὲ παν- 
’ λ [ ς ᾽ 2 ’ λῚ ων “ τοίων καὶ φαντασίας ἁπάσης ἐξηρημένον; διὰ ταῦτα γοῦν 

καὶ ὃ Σωκράτης ἐν ἐκείνοις διασκεψάμενος, ὁποῖον εἶδος 
΄ χ᾽ ») “Ψ 

λέξεως ἂν πρέποι τοῖς παρ᾽ αὐτῷ τρεφομένοις νέοις εἰς τὴν 

περὶ τῶν ὄντων διδασκαλίαν. μάλιστα μὲν ἀποσκευάξεσϑαι 

τὴν μιμητιπὴν ἰδέαν τῶν λόγων παρακελεύεται καὶ τῆς ποι- 
’ - 3 , ὔ 4 ὔ 2 2.»ϑ “ 

κιλίας τῆς ἐν. ταύτῃ καϑαρεύειν τοὺς ποιητάς. εἰ δ΄ ἄρα 
Α ᾽ -“ - 2 2 Ἁ [4 κ καὶ δέοι μιμήσει προσχρῆσϑαι, τῶν κατ΄ ἀρετὴν ζώντων καὶ 

μετ᾽ ἐπιστήμης φϑεγγομένων προΐστασϑαι δεῖν τὴν μίμησιν, 
ἀλλ᾽ οὐ τῶν φορτικῶν καὶ ἀγοραίων ἠἡϑῶν οὐδὲ τῶν πολυ- 

’ἢ ,  ολ Ω -“ 2 ’ὔ|͵ “ 2 “Ὕ 2 

μπεφάλων ϑηρίων οὐδὲ ὅλως τῶν ἐναντίων τοῖς ἀγαϑοῖς. 8ἰ 

τοίνυν καὶ ἢ τοῦ Πλάτωνος αὕτη πραγματεία παντοδαπὰ 
μὲν εἴδη ξωῆΐς ἀποτυποῦται. πᾶσι δὲ ἀποδίδωσι τὸ πρέπον 

“» ωο 2 

ἐν τοῖς λόγοις {καὶ φϑέγγεται ὥσπερ ἐν σκηνῇ κατ 
ἐξουσίαν ἕκαστος, καὶ ὃ σοφὸς καὶ ὃ ἀμαϑής. καὶ ὃ 1.98ν. 

1 βδελυρώτατον] βϑαρτᾶ 2 δ]ζογυτη 1 8 οὗ ΡΙ. ΙΧ δ819Ὁ 
4 8. καί πῶς κατασχευάξοντος ὃ 11 τοσαύτη 1 μετα- 

ϑέον) μετὰ ϑεοὺσ (Λο]α μεταϑεούσηθ)͵ [16 ἐξηιρημένην (ν αἱὔ. 
6Χ9) 24 οἵ, ΤΧ 5889 28 λόγοις] ὅλοισ 

ὅ 
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σώφρων καὶ ὃ ἀκόλαστος. καὶ ὁ δικαιότατος καὶ ὁ ἀδικώ-- 
᾿ ς 2 ΄ ι ς ’ 5᾽»".ν .Ν 

τατος. γὰν ὁ ἕπιστημῶν να, ὁ σοφιστῆς. ἀγῶνες δὲ παν- 

τοῖοι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ δογμάτων ἀνακινοῦνται, καί που καὶ 
πιϑανώτεροι τῶν τὰ ἀληϑῇ κατασκευαξόντων εἰσὶν οἵ τῶν 
»} ; ς - -Ὁ- ν᾿ 7 2 Ἁ “ 5 ἀντικειμένων ὑπερηγοροῦντες, πῶς ἂν χώραν ἔχοι παρὰ τῷ 

’ “- ς - 2 “Ὁ - Ά 

νομοϑέτῃ τῆς ἁπλῆς ἐκείνης καὶ νοερᾶς πολιτείας; πῶς δὲ 
ν; -“ ς οὐ τὰ αὐτὰ ἂν πάσχοι τοῖς Ὁμήρου ποιήμασιν; καὶ γὰρ 

ταῦτα διὰ τὴν ποικιλίαν τῶν ἠϑῶν οὐ προσιέμεϑα καὶ διὰ 
τὴν φαινομένην εἰδωλοποιΐαν. ὃ αὐτὸς οὖν λόγος καὶ τὸν 

χ Φοω -᾿ 1ο Ὅμηρον ἡμᾶς ἐκβάλλειν τῆς πολιτείας καὶ τὸν Πλάτωνα 
“Ὁ Α τῳ ΄“Ξ“΄ἦἂ αὐτόν. μᾶλλον δὲ ξκάτερον μὲν ἡγεμόνα τῆς ζωῆς ἐκείνης 

καὶ ἀρχηγὸν ἀποφαίνειν, τὸ δὲ μιμητικὸν ἀμφοτέρων διὰ 
πάσης ὡς εἰπεῖν τῆς ἑἕκατέρου πραγματείας διῆκον ἀἁποδοκι- 

,ὔ ς 2 , - 2.ϑ »ϑδι,,. 7 ’ ᾿ μάξειν, ὡς ἀλλότριον τῆς κατ ἐκείνην τελειότητος. πολλὰ 

τὸ γὰρ τῶν δευτέρων καὶ τρίτων ἀγαϑῶν καταδεέστερα τῆς 
2 

πρωτίστης ὄντα πολιτείας ὃ κατ΄ αὐτὴν ἱστάμενος νομοϑέτης 
ν , . , » τ΄ Χ - , 4 
ἀποσκευάξεται᾽ λέγω δὲ οἷον τὴν τῶν κτημάτων διανομὴν. 

ἣν ἐν Νόμοις ΓΝ 1815 584α.] παρειλήφαμεν, τὴν κατὰ λό- 
γους ἁρμονικοὺς τῶν ὅλων διαίρεσιν, τὴν τῶν ἀρχόντων 

’ὔ Ἁ 5ΔῸ “ ’, 2 ’ Ἁ ᾿ ΩΣ 

80 ποικιλίαν. τὴν ἰδίαν τῶν παίδων ἐπιμέλειαν. τὴν διὰ τῆς 

μέϑης παιδείαν [1Π| 6125 5βαα.]. ἅπαντα γὰρ ταῦτα τοῖς 
Α Α ᾿ [4 ’ Α κ ᾽ 

μὲν κατὰ τὴν δευτέραν πολιτείαν βιωσομένοις παντὸς μᾶλλον 

ἐστιν προσήκοντα. τοῖς δὲ καὶ εἰς ἐκείνην τὴν προωτίστην 
84 καὶ οὐρανίαν ὄντως τελεῖν μέλλουσιν οὐδαμῇ ἂν πρέποντα 

.98τ. φανείη. ποῦ γὰρ ἡ τῶν κλήρων διαίρεσις τοῖς πάντα 

κοινὰ κεκτημένοις διαφέρει; ποῦ δὲ ἡ μεριστὴ τῶν παίδων 

ἐπιστασία τοῖς κοινοῖς τῶν γιγνομένων πατράσιν; ποῦ δὲ ἡ 
’ ι Ἁ 7 Α Ω Α Ἁ -» 2 7 

μεϑη καὶ τὰ συμπόσια καὶ Οἱ παιδικοὶ χοροί τοὺς ἀδιάστροφα 

τὰ ἤϑη παντελῶς προβεβλημένοις καὶ οὐδὲν προσδεόμενα τῶν 
80 ἔξωϑεν ἐπῳδῶν; Τί οὖν δεῖ ϑαυμάξειν, εἰ καὶ οἵ Πλά- 

τῶνος λόγοι πάντων ἡμῖν τῶν καλῶν λειμῶνας ἀφϑόνους 

19 οἵ. ῬΙ. Ἰ1οὲσ. ΥἹ 1 βααᾳ. ΥἹἼΠ1 8αα. 28 παιδευτικοὶ (οἴ, 
1ορ. Π.θ64) 80 οὖν δεῖ οχ οὐδὲ τοῦ 581 οὗ Ρ]. ὅορῃ. 3220 

ῬΕΟσυῦΒ, θᾶ. Κπτο 1]. 11 
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προτείνοντες καὶ αἱ τῶν κατόχων ταῖς Μούσαις ποιητῶν 
πραγματεῖαι τῇ πρωτίστῃ τῶν πολιτειῶν οὐ διαφέρουσιν: 
τῷ γὰρ ἁπλῷ τὸ ποικίλον, καὶ τῷ μονοειδεῖ τὸ πολυειδές, 

ΠῚ "Ὁ" ’ἤ; - 9 ’ὔ - Α Α ’ 

καὶ τῷ παραδείγματι τῆς ἀρίστης ξωῆς τὸ μιμητικὸν γένος 
2 ΡΩ ᾿, ς 7 , ι ψ 

οὐκ ἄν ποτὲ προσαρμοσϑείη᾽ παράδειγμα δέ, φησὶν ὁ ὅ 
ν) κῳ 

Σωκράτης, πολιτείας ὀρϑῆς καὶ τελέας γράφομεν. διὸ καὶ 

πάντα αὐτῇ πρὸς ἀκρίβειαν τὰ ἀγαϑὰ φέροντες ἀποδίδομεν, 
τὴν ἕνωσιν. τὴν ἁπλότ τὴν ἀλήϑ ὴν αὐτά ὴ ἵν) τὴν τα, τὴν ἀλήϑειαν, τὴν αὐτάρκειαν. 
ὥσπερ οὖν εἶ τις τοῖς νοητοῖς εἴδεσιν, ἃ δὴ παραδείγματα 
τῶν ὄντων εἶναι τυϑέμεϑα, σχῆμα προσάγοι καὶ μέγεϑος ιτὸ 

4 4 ι ΖΡ 2 ᾽’ - 7 2. παν χρύαν, καὶ Ὁδσα ἄλλα προσήκει ταῖς τούτων εἰμόσιν, 
3 .«ὖ “ῳ 5 ΄αὺ 

ἀλλ΄ οὐ τοῖς πρωτουργοῖς καὶ ὄντως οὖσιν γένεσιν, συγχεῖν 

αὐτὸν {τὰ κατ᾽ οὐσίαν διεστῶτα καὶ συγηλώϑειν τὰ ἀνάρ- 
μοστά φαμὲν, οὕτως οἶμαι καὶ τοῖς ἐν τῇ τελεωτάτῃ πολι- 

;; --ω᾿ὔ , Ν 2 , Ἁ Α 7 τείᾳ φῦσίν τε καὶ τρεφομένοις ἤϑεσιν καὶ κατὰ τὸ παρά- τό 
Ὺ -Ψ» ’ 

δειγμα τῆς ἀρίστης παιδείας τελειουμένοις μιμήσεις διὰ λό- 

γῶν καὶ εἴδη παντοίας ζωῆς καὶ σκηνὴν τῶν διαφόρων 

παϑημάτων «τῶν» ἐν τοῖς ἀνθρώποις προτείνειν οὐκ ἄν 
ποτε συγχωρήσαιμεν. ἄμικτα γὰρ πάντα καὶ ἄχραντα καὶ τ. 98ν. 

τέλεια ἐπιτηδεύματα τῆς πολιτείας ἐκείνης ἐξῆπται κ Ἐ τῶν 30 

ἄλλων ἁπάντων" καὶ ὅσα τῷ νῷ σύστοιχα καὶ τοῖς ἀύλοις 
καὶ νοεροῖς λόγοις, ταῦτα πρὸς τὴν παιδείαν μόνα τῶν 
2...» , 2 » » " 5 , - ἐκεῖ τρεφομένων ἐκλεγόμεϑα. πᾶσα δὲ αὖ μίμησις τοῖς 
φαινομένοις. ἀλλ᾽ οὐ τοῖς ἀληϑέσιν, καὶ τοῖς πεπληϑυσμένοις, 
ἀλλ᾽ οὐ τοῖς ἡνωμένοις τῶν ὄντων, καὶ τοῖς μεριστοῖς τὴν 95 
φύσιν, ἀλλ᾽ οὐ τοῖς ἀμερίστως ὑφεστηκόσιν ἐστὶ σύξυγος. 
Ω “ δ Ἁ Ἁ ς - μὲ ΝΝ 7 ὅπου τοίνυν ἕνοειδὴς μὲν ὁ τῆς ὅλης ξωῆΐῆς σκοπός. κοι- 
νωνία δὲ ἀδιαίρετος προτιμᾶται διαφερόντως τῆς μεριστῆς 89 

- 9 “4 Α 27 Α Ἁ 2. ι περιγραφῆς. ἀλήϑεια δὲ ἄμικτος πρὸς τὴν ἐπίπλαστον καὶ 

ὅ οἵ, τορ. Π 8715 ΥΙ 40900 11] -α ἄλλα --- εἰκόσιν ἴτα. τὴ 3 

12 συγχεῖν] γχεῖ ἸΥ. ταϑ 18 δαα. Ὁ 16 φῦξισιν (8. ΘΧ 
ὁ ν.. δ ΘΧ 8) 20 ἔογύ. {καὶ καϑαρὰν ν8] 816 αὐ1α 
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εἰδωλικὴν ἕξιν προέστηκεν, τίς μηχανὴ τὴν πολυειδῆ μίμησιν 

οἰκείαν ὑπάρχειν τῇ τοιαύτῃ τελειότητι; μήτ᾽ οὖν τὴν Ὁμή- 
ρου ποίησιν μόνον τῆς πρωτίστης ἐκβάλλωμεν πολιτείας, 
ἀλλὰ καὶ τὴν Πλάτωνος πραγματείαν μετ᾽ ἐκείνης, ὡς πολὺ 

5 τῆς μιμήσεως ἀπολαύουσαν, μήτε τὴν μίμησιν ταύτην παν- 
τελῶς ἀποδοκιμάξζωμεν, διότι τοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ 

παιδευομένοις ἐστὶν ἀνάρμοστος᾽ οὐ γὰρ τὸ τοῖς πρωτίστοις 
-Φ - Α - ’ μὴ} ’ ’ 9 

μηδαμῇ προσῆμον καὶ τῆς δευτέρας ἢ τρίτης τάξεως ἄσε- 

στέρηταν τῶν ἀγαϑῶν. 

ι΄ Ὃὃδτι διὰ πάσης τῆς ἑαυτοῦ συγγραφῆς Ὁμήρου 
ζηλωτής ἐστιν ὁ Πλάτων ταῖς τε. λεχτιχαῖς ἀρεταῖς 

καὶ ταῖς πραγματικαῖς. 

᾿Αλλὰ περὶ μὲν τούτων ἅλις" ὅτι δὲ οὐ μόνον ἡμῖν 
14 παρεκελεύσατο ζηλοῦν τὴν Ὁμήρου ποίησιν ὃ Πλάτων, κα- 

Εϑάν. ϑάπερ ἐν τῷ Ἴωνι [ρ. ὅ80}] γέγραπται, [ καὶ πρὸς τὴν 
ἐκείνου διάνοιαν ἀποβλέπειν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὄντως ἐστὶν 
Ὁμήρου ξηλωτής, μάϑοιμεν ἂν τήν τε προβεβλημένην ταύ- 
την τῶν λόγων ἰδέαν καὶ τὴν τῶν δογμάτων ἐπιστήμην, 

ἣν πανταχοῦ μεταδιώκει. κατανοήσαντες. τὸ μὲν γὰρ τῆς 
0 λέξεως εἶδος ὕπως κατ᾽ ἴχνος συνυφαίνεται παρ᾽ αὐτῷ τῆς 

Ὁμηρικῆς μιμήσεως. καὶ ὡς τὰ ἤϑη πάντα τῶν διαλεγο- 

μένων ἀνήπλωται καὶ αἵ τῆς ζωῆς ἕξεις μετὰ τῆς ἴσης ἐν- 

αργείας ἡμῖν παραδέδονται, μεϑ' ὅσης καὶ Ὅμηρος τοὺς 
περὶ τῶν ἡρώων λόγους διέϑηκεν, καὶ ὡς μονονουχὶ παρόν- 

95 τὰς ἕκάτερος καὶ φϑεγγομένους τὰ ἑαυτοῦ δόγματα καὶ ξῶν- 
τας παρίστησιν τούτους οὺς ἂν μιμῆται, παντὶ καταφανὲς 
καὶ διὰ τῶν εἰρημένων ὑπέμνησται. καὶ γὰρ τὴν φαντα- 

σίαν ἡμῶν κινεῖ παντοίως ἡ τῶνδε τῶν ἀνδρῶν μίμησις 

1 προδέστηκεν 10 ἀποβλέπει, οοτΥ. Ὁ 11 ἀθ ταύτην 
ἀπριΐο; 8δῃ αὐτῷ 28 παραδέδοται, ΟΟΥΥ. τα 

115 
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καὶ τὰς δόξας μετατίϑησιν καὶ συμμεταμορφοῖ τοῖς ὑπόοκει- 

μένοις πράγμασιν, ὥστε πολλοὺς μὲν ᾿Δπολλοδώρῳ συνδα- 

κρύειν ἀναβρυχωμένῳ, πολλοὺς δὲ ᾿Δχιλλεῖ ϑρηνοῦντι τὸν 

φίλον, καὶ τοσούτοις ὕστερον χρόνοις τὰ αὐτὰ πάσχειν τοῖς 

τότε παροῦσιν. οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς ἀπεῖναι δοκοῦμεν τῶν πρα- 
γμάτων διὰ τὴν ἐκ τῆς μιμήσεως ἐναργῆ φαντασίαν τῶν 

μεμιμημένων. ᾿ 
Εἰ δὲ τούτων ἀπαλλαγέντες καὶ τὴν περὶ τὴν λέξιν 

πολυπραγμοσύνην ἄλλοις ἀφέντες ἐπὶ τὴν τῆς ϑεωρίας ἀνα- 
δράμοιμεν τῶν ἀνδρῶν ὁμοιότητα, πάλιν κἀνταῦϑα τὴν ἀν- 
ἐλεγκτον ἐπιστήμην τὴν αὐτὴν παρ᾽ ἀμφοτέροις διαλάμπου- 
σαν γνωσόμεϑα καὶ τὸν Πλάτωνα πανταχοῦ μεταϑέοντα 

τὴν πρὸς Ὅμηρον [ ἀφομοίωσιν. εἰ γὰρ βούλεσθε, τῶν ἐ94ν. 

ἐν Τιμαίῳ γεγραμμένων ἀναμνησθῶμεν, ἐν οἷς πάντα μὲν 

τὰ ϑεῖα γένη τοῦ κόσμου, πάντα δὲ τὰ ϑνητὰ παράγων. 
μίαν δὲ δημιουργικπὴν πρόνοιαν ἐπὶ πάντα διατείνων μέχρι 
τοῦ ποιητοῦ καὶ πατρὸς τῶν ὅλων ἀνάγει τὴν ϑεωρίαν" τὰ 

δὲ ἐπέκεινα τῆς ἀρχῆς ταύτης ἀφίησιν ἄρρητα, πλὴν ὅσον 
τοῦ νοητοῦ παραδείγματος τῆς δημιουργικῆς ἕνεκα μονάδος 

σεποίηται μνήμην" ὃ γὰρ τοῦ παντὸς ὑποστάτης αὐτὸς δη- 
μιουργεῖ τὰ αἰσϑητὰ πρὸς τὸ νοητὸν παράδειγμα βλέπων. 
ταύτην τοίνυν ἅπασαν τὴν τῶν ὅλων μέϑοδον οὐκ ἀλλαχό- 
ϑὲεν ἔμοιγε δοκεῖ συνελεῖν ἢ ἐκ τῆς Ὁμηρικῆς ποιήσεως. 
καὶ γὰρ Ὅμηρος περὶ τῶν ἐγκοσμίων πραγμάτων ἀναδι-- 
δάσκων καὶ τῆς εἰς τὸ πᾶν καϑηκούσης προνοίας τῶν ϑεῶν 

μέχρε τοῦ Διὸς ἄνεισιν καὶ τῆς δημιουργιμῆς αἰτίας. καὶ 
εἰς μίαν ταύτην ἀρχὴν ἀκίνητον καὶ ἀεὶ ὡσαύτως ἱδρυμένην 

ἀναπέμπει τὴν γένεσιν τῶν ἐν τῷ κόσμῳ πάντων. καὶ πα- 
τέρα ϑεῶν τε καὶ ἀνδρῶν διὰ πάσης ὡς εἰπεῖν τῆς πρα- 

γματείας ἀνυμνεῖ τὸν μέγιστον τοῦτον ϑεόν᾽ ὥσπερ δὴ καὶ 

8 ἀναβραχωμένωι οἵ. ῬΒδΘα. 1118 ϑρηνοῦντασ, οοτΥ. τη 
οἵ. Σ 22 Τ' 81 ὅ δοκοῦμεν τῶν] δοκούντων (800. τη); δο- 
κοῦμεν Ὁ 14 οἵ Τα. 289 20 οὗ Τίιη 809 5αα. 

1ὅ 
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ς ’ ς δ . - ᾿ .Ἃ 4 2 “- 
ὁ Τίμαιος [ὡς ὕστερον ἀπογεννῶντα μὲν αὐτὸν τοὺς ἐν τῷ 
παντὶ ϑεοὺς παραδίδωσιν, ὑφιστάντα δὲ καὶ τὰς μεριστὰς 
ψυχὰς καὶ εἰς ἀνδρῶν πέμποντα γένεσιν᾽ τοιαύτη γὰρ ἡ 

πρωτίστη κάϑοδος τῶν ψυχῶν, ἣν ἐξ ἀνάγκης ἁπάσαις αὖ- 

5 ταῖς προσκεῖσθαι παρὰ τοῦ γεννήσαντος πατρὸς διατείνεται. 
3 5 κ«ῳὠ “ῳ μέχρι ὃ οὖν τῆς μιᾶς δημιουργίας καὶ Ὅμηρος ἀνατρέχει 

καὶ πάντα ἐξάπτειν τῆς τοῦ Διὸς πατρονομικῆς ἐπιστασίας, 
, ᾿ ν΄ ἔτ ς ».,) “ “ } 

Κρόνου δὲ καὶ Ῥέας ὡς αἰτίων τοῦ δημιουργοῦ διαμνήη - 

Ἐι 9ὅτ. μονδύει,. κατὰ τοὺς δεινοὺς τῶν διαλεχτικῶν ἀπὸ τῆς 
“ 2. Ρ 9 τῳ Ἁ , ακῳ - 10 προσεχοῦς αἰτίας αὐτῷ τὴν περὶ τοῦ δημιουργοῦ ϑεωρίαν 

ἶν -Ὁ ’ ς 2 -" 7 - 
ὠρμῆσϑαι βουλόμενος ὡς ἐκεῖϑεν μάλιστα καταφανῆ γενη- 

σομένην. 
Πάλιν τοίνυν ὃ μὲν ϑεῖος ποιητὴς διττὰς δημηγορίας 

τοῦ πατρὸς τῶν ὅλων ἡμῖν ἐξέφηνεν, ὥς που καὶ πρότερον 

τ εἴπομεν [ρ. 106, 21], πρὸς τοὺς ἐγκοσμίους ϑεούς, καὶ τὴν 

μὲν αὐτῶν ἐπιστρεπτικὴν καὶ συναγωγὸν τῶν ἀκουόντων εἰς 
4 ΟΥ͂ 4 “ Α »} Φ ἤ -“ὕ7 τὸν ἕνα δημιουργικὸν νοῦν, χωριστοὺς ἀπεργαζομένην τῶν 

προνοουμένων ἁπάντων τοὺς ϑεοὺς καὶ συνελίσσουσαν τὸ 

πλῆϑος ἐπὶ τὴν ἐξῃρημένην μονάδα καὶ ΖΦιὸς ἔνδον. ὥς 

80 φησιν ἡ ποίησις [Π|. 7 18], συλλέγουσαν, τὴν δὲ προνοίας 
χορηγὸν καὶ δυνάμεων γεννητικῶν καὶ προάγουσαν ἕκαστον 
εἰς τὴν τῶν δευτέρων ἐπιμέλειαν καὶ πινητικὴν πρὸς τὴν 
μετάδοσιν τῆς τάξεως. ἵνα δὴ καὶ τὰ ἔσχατα τοῦ παντὸς 

καὶ ὃ ἐν τῇ φύσει πόλεμος μετάσχῃ τῆς τῶν ϑεῶν νοερᾶς 
ἐπιστασίας. ὃ δὲ αὖ Πλάτων, ἢ εἰ βούλεσϑε λέγευν ὁ παρὰ 

“- ’ , 8 “ὦ }: ι τῷ Πλάτωνι Τίμαιος [ρ. 415]. δημηγοροῦντα μὲν «καὶ 

αὐτὸς ἀπὸ τῆς νοερᾶς περιωπῆς τὸν πατέρα τῶν ὅλων 
παραδίδωσιν εἰς ἅπαντας τοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ προεληλυϑύότας 

ϑεούς, τούς τε ἀεὶ περιπολοῦντας καὶ τοὺς φαινομένους 

2 σι 

1 ὕστερον οἵ. 11, 6 ὑμ60]. Ῥ]αύ. 824 τη. | οἵ, Τίτη. 418 βαᾳ. 
2 ὑφιστάνταδ ὅ προσκεισῦαι ταϑ]ῖτη. προκεῖσθαι 

8 Ῥέας ὡς] ἄρεωσ οἵ. 5 208 Ο 187 18 συνελίσσουσα, ΟΟΥΥ. 
τη 21 γεννητικῶν)] ὦ ΘΧΡ. οὖ ἡ 585. τηῦ 28 ἵνα] ἵν ἴτ. τα 
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καϑ' ὅσον ἂν ἐϑέλωσιν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς αὐτοῖς λόγοις καὶ 

ἐπιστρέφοντα τὸ πλῆϑος εἰς ἑαυτὸν καὶ εἰς τὴν πρόνοιαν 

ἀνεγείροντα τῶν ϑνητῶν᾽ καὶ τὰ μὲν πρῶτα τῆς δημηγορίας 

τῆς ἐπιστροφῆς τοῖς ἐγκοσμίοις ϑεοῖς τῆς εἰς τὸν ἕνα δη- 
μιουργὸν μεταδίδωσιν, τὰ δὲ τελευταῖα τῆς προνοητικῆς τῶν ὅ 

κπαταδεεστέρων δυνάμεως. μιμούμενοι γάρ φησιν τὴν 1 9ὅν. 

ἐμὴν δύναμιν περὶ τὴν ὑμετέραν γένεσιν ξῷα ἀἄπερ- 986 
γάξεσϑε καὶ γεννᾶτε. πάντῃ ἄρα φήσομεν αὐτὸν Ὁμήρῳ 

καὶ τοῖς Ὁμήρου ποιήμασιν ἑπόμενον τὰ τοιαῦτα γράφειν, 

ξζηλοῦντα τὸν τρόπον τῆς περὶ τῶν ὅλων πραγμάτων ὑφη- 

γήσεως. 

Καὶ μὴν καὶ ὁ ἐν τῷ Φαίδρῳ ΖΣωκράτης ἐνθεαστικῶς 

ἤδη καὶ ποιητικῶς φϑεγγόμενος ἀνάγει μὲν τοὺς ἔν τῷ 
κόσμῳ ϑεοὺς εἰς τὴν τῶν νοητῶν περιωπὴν ὑφ᾽ ἡγεμόνι 
τῷ μεγίστῳ Διΐ" τούτῳ γάρ, φησίν, ἕπεται στρατιὰ ϑεῶν τιὖ 
τε καὶ δαιμόνων κατὰ ἕνδεκα μέρη κεκοσμημένη 

[». 2465]. δαῖτα δὲ καὶ ϑοίνην αὐτοῖς προτίϑησιν καὶ εὐ- 
παϑείας ἀμηχάνους καὶ τὸ νέκταρ καὶ τὴν ἀμβροσίαν, 
ταῦτα δὴ τὰ παρὰ τοῖς ποιηταῖς ϑρυλούμενα, καὶ ἐπὶ τὴν 
ἑαυτοῦ μετάγειν ϑεωρίαν [ρ. 2475]. οὐ γὰρ ἔστιν μαινομένῳ 30 
στόματι λέγοντα τῶν τοιούτων ὀνομάτων ἀπέχεσϑαι, ἀλλ᾽ ἡ 
πρὸς τὸ δαιμόνιον γένος οἰκειότης ἡ προξυτρεπίζουσα τὴν 
τοῦ ϑείου φωτὸς παρουσίαν ἀναπινεῖ τὴν φαντασίαν εἰς τὴν 

συμβολικὴν ἀπαγγελίαν. πόϑεν δὴ οὖν ὃ Σωκράτης οἴεσϑε 

τὴν τοιαύτην τῶν λόγων μέϑοδον ἢ ἐκ τῶν Ὁμηρικῶν ποιη- 96 
μάτων ἀνήγειρεν; ἢ οὐχὶ καὶ Ὅμηρος τοιαῦτα ἄττα γράφει 
περί τὲ τοῦ μεγίστου Ζιὸς καὶ τῶν ἑπομένων αὐτῷ ϑεῶν᾽ 

Ζεὺς γὰρ ἐς Ὡκεανὸν μετ᾽ ἀμύμονας 4 ἰϑ1τ- 

σῆας 

χϑιξζὸς ἔβη μετὰ δαῖτα, ϑεοὶ δ᾽ ἅμα πάντες 

ἕπονται [44 428 5α.]} 

8 δημιουργίασ, οοτγ. τα 16 κεκοσμημένην, ΟΟΥΥ. Ὁ 
19 ϑορυβούμενα, οογτ. τὰἪὋ 22 προσευτρεπίξουσα 234 ἀπα͵]γελίαν 

μὰ 0 

ζ9 Φ 
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παντὶ γοῦν τοῦτο καταφανὲς τῷ καὶ μετρίως τῆς τοιᾶσδε 

3 Ζ Φ Α ; - ω " 

ϑεωρίας ἐπῃσϑημένῳ. ὁτὲ τὸν μέγιστον τῶν εῶν ἄνωϑεν 

ξι96:. ἐκ τῶν νοητῶν τρέφεσϑαι δητέον ἐπὶ δαῖτα καὶ ϑοίϊνην 

δι 

10 

20 

Φῦ 

90 

3 

ἰόντα {καὶ πρὸς τὰς οἰκείας ἀρχὰς ἐπιστρέφειν καὶ ἀπ 
᾿ ’ὕ “ -"ὝἫ 2 , , ν »-Ἥἢ 2 -Ὁ 

ἐχείνων πληροῦσϑαι τῶν ἐξηρημένων καὶ ἑνοειδῶν ἀγαϑῶν. 

ἐκεῖ τοίνυν καὶ οἱ Αἰθίοπες οἵ τῷ ϑείῳ φωτὶ καταλαμπό- 
3 - » “- 

μενον καὶ ὃ πρώτιστος Φἀκεανὸς ὁ τῆς νοητῆς πηγῆς ἀπορ- 
’ ) ς ὔ 2 ΩΝ -»ἪᾺ » -» , 

ρέων. καὶ ἡ πλήρωσις ἐκεῖθεν τῷ τὲ δημιουργικῷ νῷ παν 
« - 5. 7 -»Σ5Ὃ- »"ὋὉ 

πᾶσι τοῖς ἐξηρτημένοις αὐτοῦ ϑεοῖς. 
Βὰὼ ᾽, ἰχ᾿ Α 2 ’ » ’ ᾽; ἔτι τοίνυν ὕμηφος μὲν ἀγαθότητι αἱ ἀνεχλείπτῳ δυνά- 

4 “Ὁ ἤ “ μει διὰ πάντων φοιτώσῃ τῶν ὄντων καὶ γνώσει περιληπτιμῇ 
τῶν ὅλων ἕἑνιαίως χαραντηρίζει τὴν ἰδιότητα τῶν ϑεῶν᾽" καὶ 
γὰρ ϑεοὶ δωτῆρες ἑάων φησὶν καί ϑεοὶ δέ τε πάντα 
δύνανται, καὶ ἐν ἄλλοις. ϑεοὶ δέ τε πάντα ἴσασιν. 

ὁ ὁ δὲ ᾿4ϑηναῖος ξένος ἐντεῦϑεν δρμηϑεὶς κατεσκεύασεν 

ἀδαμαντίνοις ὡς εἰπεῖν λόγοις τὴν ἐπὶ πάντα διήκουσαν 
πρόνοιαν τῶν ϑεῶν᾽ κχαὶ γὰρ βούλεσθαι πάντα πληροῦν 
ἀγαϑῶν τοὺς ϑεοὺς καὶ δύνασθαι (πάντα γὰρ ποδηγοῦσιν 
ἀνελάττωτοι κατὰ τὴν δύναμιν ὄντες) καὶ εἰδέναι τὸ προσ- 

ἤκον αὐτοῖς. προσήκει δὲ ἄρα τοῖς πάντων αἰτίοις τὸ 

προνοεῖν τῶν σφετέρων γεννημάτων. τοῖς πάντων ἄρχουσιν 

τὸ κοσμεῖν τὰ ἀρχόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν. οὔτ᾽ οὖν δι’ ἔνδειαν 

ἀγαϑῶν τὴν πρόνοιαν ἀναιρετέον οὔτε δι᾿ ὕφεσιν δυνάμεως 
(πολλοῖς γὰρ ἡ μὲν τῆς εὐποιΐας ἔφεσις πάρεστιν, ἡ δὲ 
ἀσϑένεια παραιρεῖται τὴν εὐεργετικὴν εἰς τοὺς ἄλλους ἐνέρ- 

γειαν) οὔτε δι’ ἄγνοιαν τῶν ἐπιβαλλόντων αὐτοῖς ἔργων" 
οὔτε γὰρ ἑαυτοὺς οὔτε τὰ μεϑ᾽ ξαυτοὺς ἀγνοοῦσιν. ταῦτα δὴ 
οὖν ὃ ᾿Δ4ϑηναῖος ξένος τοῖς ἀνελέγκτοις κατεδήσατο λο- 

γισμοῖς. οὐκ ἀλλαχόϑεν ἢ παρ᾽ Ὁμήρου τὰς κοινὰς καὶ διὰ 

πάντων τῶν ϑείων γενῶν διηκούσας ἰδιότητας λαβών, τὴν 

2 τῶν 85. τὰ} 8. ἐπὶ ἴτ 33 4 ῬΟΒΒΙΒ οὐΐϊδιη ζ(τῷν» 
δ πληροῦσϑαι τῶν ἐξηιρημένων ἴτα. ὰ3 8. ἡ 8585..5 10 Ἔτι] 
ὅτι 18 οὗ 9 828 κὶ 806 ὃ 8190 1 οὗ, ΡῚ. 16. Χ 9009 5αα. 
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ἀγαϑοει)δῆ βούλησιν, τὴν ἀπερίληπτον δύναμιν, τὴν παν- 8.98δν. 
- - Β ὔ τελῆῇ τῶν Ὄντῶν νοησιν. 

4 Ἁ -" 2 ’ , Ἁ 3 3 ’ 
Πρὸς δὲ τοῖς εἰρημένοις καὶ τὰς παρ΄ ἀμφοτέροις νε- 

, 2 -»" ᾿ Ω ς ᾽ ᾿ ὔ 2 
κυἱας ἐνθυμηϑῶμεν, καὶ ὅπως Ὁμήρῳ μὲν τά τὲ ἄλλα 

,ὔ - ι Χ Ἁ ᾽ ,7ὔ , ἷν 
διεσμεύασται ποιητικῶς καὶ κατὰ τὴν ϑείαν μανίαν Καὶ ἢ 

- ΩΦ 

τῶν διαφόρων ἐν Αιδου λήξεων παράδοσις (καὶ γὰρ κολα- 

ζομένους τινὰς καὶ κρινομένους εἰσήγαγεν, καὶ κρίνοντας 
ἄλλους καὶ καϑαίροντας. καὶ τῶν κολάσεων ποικίλα εἴδη 

᾿ - 7 , 5: , -» Α 5 ὔ, 
καὶ τῶν καϑαρσεῶν τρόπους ἐξηλλαγμένους), τῷ δὲ αὖ 11λά- 

, “ Ἁ - τῶνι καὶ ταῦτα κατὰ τὸν Ὁμήρου ζῆλον πεπραγμάτευται. 

καὶ γὰρ ἐν Πολιτείᾳ καὶ ἐν Φαίδωνι καὶ ἐν Γοργίᾳ 

περὶ τῶν ἐν “ἭΑϊιδου ψυχῶν καὶ ὑπὸ τὴν βασιλείαν τοῦ 

Πλούτωνος τελουσῶν πολλὰ καὶ ϑαυμαστὰ διελήλυϑεν. ἐν 

Φαίδωνι μὲν τοὺς τόπους διαφερόντως τοὺς ἐκεῖ καὶ τὰ 
ΟΡ ᾽ »Ὥὦ᾽ -Ὁ Φ 7 ν: ᾽; Ά 

ὕλα δικαιωτήρια τῶν ψυχῶν ἀφηγούμενος, ἐν Πολιτείᾳ δὲ 
-᾽ ’ ῖ Ἁ - 

τὰς παντοίας τῶν κρινομένων τίσεις καὶ τὴν πορείαν αὐτῶν 

τὴν ὑπὸ γῆν καὶ τὰ δράματα τὰ περὶ αὐτοὺς διεξιών. ἐν 
Α - ’ - -“-:οΟ Α ’ Ἁ Ἁ 7 

δὲ τῷ Γοργίᾳ τῶν δικαστῶν «τὰς» τάξεις καὶ τὰς διαφορό- 

τητας προηγουμένως ἡμῖν ἀναφαίνων. καίτοι πανταχοῦ 
4 “4 Ω ν] “Ὁ 4 9 ἢ 2 2 φΦ Α 

πάντα ἂν εὕροις αὐτῷ μνήμης ἠξιωμένα, ἀλλ΄ οὗ μὲν 

πλείων ὁ περὶ τῶν δικπαιωτηρίων λόγος. οὗ δὲ ὃ περὶ τῶν 
δικαστῶν αὐτῶν. οὗ δὲ ὃ περὶ τῶν κρινομένων ψυχῶν καὶ 

τῶν ποικίλων περὶ αὐτὰς παϑημάτων. καὶ ὅτε ταῦτα κατὰ 

τὸν Ὁμήρου ξῆλον ὁ Πλάτων διέϑηκεν, ἐνδείηνυταί που καὶ 

αὐτὸς τῷ ποιητῇ τούτῳ μάρτυρι χρώμενος ἐν αὐτοῖς ἐκεί- 
»"»᾿ ὔ ῖ λ δ ς [4 - 2 

γοις τοῖς λόγοις. καὶ γὰρ ὡς ὃ “Μίνως χρυσοῦν ἔχων 

σηῆπτρον δικάξει καὶ ἐπισκοπεῖ τὴν τῶν λοιπῶν δικαστῶν ἐ. 91:. 

κρίσιν, ἐκ τῆς Ὁμήρου νεκυίας εἰληφέναι συνομολογεῖ [Θοτρ. 
Ῥ. 8265], καὶ ὅτε δυνάσται τινές εἰσιν καὶ τύραννοι καὶ 

0 μ 

μὰ ὅ 

[Ὁ] δ 

2ὅ 

βασιλεῖς οἵ τῶν μεγίστων ἁμαρτημάτων τὰς μεγίστας τιμῶ- 30 

. 8 ροβὺ χκαϑαίροντασ τῶν 16 τίσεις] πείσεισ (δι ῬΥΪᾺΒ. 6Χ 
ι) | πορείαν] εν 6Χ νυ τη 26 μίνω 80 τὰς Ὁ] κατὰ ταἶ 
ἔνεκα τὰσ τῇϑ 
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οίας ὑπέχοντες (Τιτυοὶ γὰρ καὶ «Σίσυφοι καὶ Τάνταλοι, φη- 
σίν, καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ κολάζονται [ρ. ὅ25.]), καὶ ὅτι μέγιστόν 

ἐστι τῶν τῆς γῆς χασμάτων καὶ ταῖς ψυχαῖς φρικπωδέστατον 
᾽ὔ ς ᾽ . ’» ’ ι ςΦϑᾷ 2 “ ’ 

δικαιωτήριον ὃ Τάρταρος" τούτου γάρ, φησὶν ὁ ἐν τῷ Φαί- 

δωνε Σωκράτης [Ῥ. 1125], καὶ Ὅμηρος διαμνημονεύει. 

λέγων" 
τῆλε μάλ᾽ ἧχι βάϑιστον ὑπὸ χϑονός ἐστι βέρε- 

ὅρον. 
3 , } -" -ὩὉ 2 - Ἁ ῳ ’ [4 . ἐπεὶ καὶ τῶν ποταμῶν ἐκεῖϑεν τὴν ἱστορίαν παρείληφεν 
καὶ γὰρ ὅτι πάντων ἐστὶν ᾿ΘΘκεανὸς ἐξωτάτω τῶν ῥευμάτων" 

᾿Ωκεανὸς μὲν πρῶτα, τὸν οὔπως ἔστι περῆσαι. 

φι 

1 Φ 

καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως" 
Ἔνϑα μὲν εἰς ᾿Ζχέροντα Πυριφλεγέϑων τε ῥδέ- 

ουδι 

1Ὁ Κωκυτός 8᾽ ὃς δὴ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορ- 

οῶώξ [κ δ18 5α.]. 

ὅϑεν οἶμαι καὶ ὃ Σωκράτης Στύγιον αὐτὸν προσείρηκπεν 

ΓΡΙ 86. ». 1189]. ἐν δὲ τῇ Πολιτείᾳ [Χ 614] τῆς νε- 
κυΐας ἀρχόμενος οὐκ ᾿Δλκίνου φησὶν ἀπόλογον ἐρεῖν, ἀλλὰ 

40 ἀλκίμου τινὸς ἀνδρὸς ᾿Ηρὸς τοῦ ᾿Δρμενίου τὸ γένος Παμφύ- 

λου, μονονουχὶ λέγων σαφῶς, ὅτι τὴν παρ᾽ Ὁμήρῳ νέκυιαν 

ἑαυτῷ προϑεὶς καὶ ἐκείνην παράδειγμα ποιησάμενος μέλλει 

897 καὶ περὶ τούτων διαλέγεσθαι τῶν ἐν ἐκείνῳ τῷ μύϑῳ προλει-- 
μένων εἰς ἀφήγησιν. 

οῦ ᾿Αλλὰ μὴν καὶ εἰ τῶν ἐν Κρατύλῳ γεγραμμένων ἀνα- 

μνησϑείημεν, μάϑοιμεν ἂν καὶ ἐξ ἐκείνων, ὅτι διὰ πάντων 

ὡς εἰπεῖν τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ σκεμμάτων εἰς τὴν Ὁμήρου 
ποίησιν ἀποβλέπων ὃ Πλάτων ἐκεῖθεν παραδέχεται τὰς πρώ- 

ει 9ῖν. τὰς ὑποϑέσεις τῶν λόγων. ᾿ πρόκειται μὲν γὰρ αὐτῷ περὶ 

606 ἢ, Θ 14 7 τῆλε Ἠοτλ.] τῆιδε 10 ἐξωτάτωι (ν ΟΣ ») 
το οὁ οὗ νυ βυρτϑδ ἑ οὖ ὦ 885. τη3 [| τῶν 58. τοῦ οϑὺ Οά. Ἢ 1ὅ8 

138 εἶσ᾽ ἀχέρων τε 19 ἐρεῖ, οοΥτ. Ὁ (ροβϑὶβ ἐρῶ) 
28 τούτου τὴ 
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νὴ ’ὔ’ 2 2 ’ “Ὁ 4 Α 2 , 2 - ὀνομάτων ἐν ἐκείνῳ τῷ διαλόγῳ τὴν ἀληϑεστάτην ἐχφῆναι 

,»ς ἮΝ ᾿ 3. Ν . ’ ᾿ 4 2.» 
ϑεωρίαν᾽ διττῶν δὲ αὖ ὄντων ὀνομάτων καὶ διττοὺς ἐχόν- 

- ».,» 2 » κ Ν 2 , ῃν τῶν τῆς αἰτίας ἁπολογισμούς, τοὺς μὲν ἀγνώστους ἡμῖν, 
δ ᾿ δ » τοὺς δὲ γνωρίμους, ξκατέρων τὸν Ὅμηρον ποιεῖται μάρτυρα 

᾿ - 

[». 8923]. σαφέστατα γὰρ ἐκεῖνον διαστείλασϑαι τά τε ἀν- 
ϑρώπινα καὶ τὰ ϑεῖα τῶν ὀνομάτων, τὴν Βατίειαν καὶ τὴν 

μι 

“Μυρίνην, καὶ Ξάνϑον λέγοντα τὸν ποταμὸν καὶ Σκάμαν- 
, δρον. καὶ τὴν χαλκίδα τὸ ὄρνεον καὶ τὴν κύμινδιν᾽ καὶ 
Ἁ Ἁ -Ὁ - τούτων τὰ μὲν νοερώτερα καὶ τῆς φύσεως τῶν ὑποκειμένων 

) ν) 

τελέῶς ἀντεχόμενα πραγμάτων καὶ κατὰ τὸν αἰσϑητὸν τύ- 

πον εὐπρεπέστερά τε καὶ εὐφωνότερα τῶν ϑεῶν ἔγγονα 

τιϑέμενον. τὰ δὲ τοῖς εἰρημένοις ἅπασι τούτων λειπόμενα 
τῶν ἀνθρώπων" καὶ τῶν ἀνθρωπείων αὖ τὰ μὲν εἰς 

ἐμφρονεστέρους ἀνάγοντα νομοϑέτας, τῶν δὲ τοὺς ἀφρονε- 
στέρους ποιοῦντα κυρίους τῆς ϑέσεως, (ὼς ἐν τοῖς περὶ 

τοῦ ᾿Δστυάνακτος καὶ τοῦ Σκχαμανδροίου δεδήλωκε. ταύτας 
9 

δὴ καὶ τοιαύτας ἀρχὰς ὃ Σωκράτης παρ΄ Ὁμήρου λαβὼν 
τῆς περὶ τῶν ὀνομάτων ϑεωρίας διορέξει. τί μέν ἐστιν αὐ- 
τῶν τὸ φύσει, τί δὲ τὸ ϑέσει. καὶ τίς μὲν ἡ πρὸς τὰ πρά- 

ματα αὐτῶν ὁμοιότης, τίς δὲ ἡ ἀπολισϑάνουσα τῶν δηλου- 
2 “-ῳ. μένων ἀνομοιότης, καὶ ὅπως τὰ μὲν πρώτιστα τῶν ὀνομάτων 

καὶ ὅσα ϑεῖα συνυφέστηκεν τοῖς οὖσιν, τὰ δὲ δεύτερα ἀπει- 
’ Ἁ ἤ - 2 Ν » Ἅ 2 Α -Ὡ πασίαν τινὰ φέρεταν τῶν ὄντων, τὰ δὲ πολλοστὰ ἀπὸ τῆς 

ἀληϑείας καὶ τῆς τοιαύτης ὁμοιότητος ἀποπέπτωκεν᾽ καὶ 
ὅλως ὅπασαν ἐκείνην τὴν πραγματείαν Ὁμήρῳ καὶ τοῖ- ν τῇ θαγμ μΉρο 5 
ἐνθέοις ποιηταῖς ἑπόμενος διεπραγματεύ᾽ σατο. Ὁ. 981. 

Μὴ τοίνυν μηδὲ ἐκεῖνο παρῶμεν εἰς ἔνδειξιν ἔναργε- 
στέραν τῆς τοῦ Πλάτωνος πρὸς Ὅμηρον φιλίας, ὅτι καὶ 

1 ἐκφῆιναι 6 οὗ. Β 8185... 7 714 ΚΠ 2391 7 μυρσίνην 
10 αἰσϑητὸν --- τὲ καὶ ἴτη. τη32, αὐδ8 ΘΟὐΐϊδτη εὖ ἴῃ εὐφωνό- 

'τεραὰ ἵγ. 18 αὖ] καὶ 55. τη 14 ἐμφρονεστέρουσ)] υ βυργϑ 
ιν τῇ 16 καὶ τοῦ 88. τη 17 Ὁμήρου] ὁμήρωι (ὦ ΟΧ ο, 
ν. Ῥοϑῦ 864 α.) 

με ὅ 

Ὁ 
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τὴν οἰκονομίαν πολλαχοῦ ξηλοῖ τῶν Ὁμηρικῶν ὑποϑέσεων. 
ὃ μὲν γὰρ τὴν Ὀδυσσέως πλάνην τριπλῆν ἡμῖν ἀφηγήσατο" 
καὶ γὰρ γινομένην αὐτὴν παραδίδωσι, καὶ ἐν διηγήσεσι τοῦ 
Ὀδυσσέως πρὸς τὸν ᾿Α“λκίνουν, καὶ αὖ πάλιν ἐν τοῖς πρὸς 
τὴν Πηνελόπην λόγοις συνεσπειραμένως ἅπασαν περιλαμβά- 
γοντος. ὃ δὲ τὴν πολιτείαν τριπλασιάσας φαίνεται καὶ γὰρ 
ἐν Πειραιεῖ τὴν πρώτην αὐτῆς ἔκφανσιν γενέσϑαι φησίν, 

καὶ ἐν ἄστει διηγουμένου τοῦ Σωκράτους, καὶ ἐκ τρίτων 
συνοπτικῶς αὐτὴν πρὸ τῆς φυσιολογίας τοῖς ἀμφὶ Τίμαιον 

τὸ καὶ Κριτίαν ἀπαγγέλλοντος. πάνυ γε οὐχ ὁρᾶτε τῆς Ὁμη- 
οιμῆς ποιήσεως ὑπερερῶντα τὸν Πλάτωνα καὶ τῶν ἐν αὐτῇ 

μυστικῶν διανοημάτων, ὃς καὶ τὴν φαινομένην αὐτοῦ ξηλοῖ 

μεταχείρησιν καὶ ἔστιν οὐκ ἐνθεάζων μόνον καὶ μύϑους 
συντιϑείς, ἀλλὰ καὶ φιλοσοφῶν καὶ δητορεύων Ὁμηρικός. 

18 καὶ γὰρ ἡ τῆς μιμήσεως ἐνάργεια καὶ ἡ ποικιλία τῶν ἠϑῶν 
καὶ ἡ τῶν ὀνομάτων ὥρα καὶ ἡ τῆς οἰκονομίας τέχνη καὶ 
ἢ τῶν σχημάτων ἐξαλλαγὴ τῆς Ὁμηρικῆς ἐστιν ἰδέας μεστή" 
καὶ οὐχ οἵ τραγῳδιοποιοὶ μόνον πολλὰ τῶν παρ᾽ Ὁμήρῳ 

βοαχείας μνήμης ἠξιωμένα σκηνὰς καὶ ὑποϑέσεις ἐποιήσαντο 

τελείας. ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὃ Πλάτων ἐκ μικρᾶς αὐτῷ δεδο- 

μένης ἐκεῖθεν ἀρχῆς πραγματείας ὅλας καὶ διαλόγους πολυ- 
στίχους συνεγράψατο. φέρε γὰρ ἑνὸς ἐπιμνησϑῶμεν. εἰ 

βούλεσϑε, καὶ τοὺς ἐν ᾿Αλκιβιάδῃ [1 129 544.] τοῦ Σω- 
4.981. κράτους ϑεωρήσωμεν λόγους, ἐν οἷς | ἄλλο μὲν τὸ χρώ- 
85 μενον εἶναί φησιν ἐκεῖνος, ἄλλο δὲ τὸ ὄργανον καὶ τὸ μὲν 

ἐν ὑπηρέτου μέρει τετάχϑαι, τὸ δὲ ἐξηρῆσϑαι τῆς ἐκείνου 
φύσεως" καὶ τὸν ἕχαστον ἡμῶν οὔτε ἐν τῇ χείρονι μοίρᾳ 
τὴν ὑπόστασιν ἔχειν οὔτε ἐξ ἀμφοτέρων συμπεπληρῶσϑαι, 
τοῦ τε ὀργάνου λέγω καὶ τοῦ χρωμένου, ἀλλὰ κατ᾽ αὐτὸ 

80 μόνον τελέως ἀφωρίσϑαι τὸ χρώμενον. ὅϑεν δὴ κατὰ τὴν 

ὧι 

2 Φ 

6 οἵ, τ. 16, 2 10 γε τηἦ] τε τηΐ 11 ὑπερορῶντα [| αὖ- 
τῇ] ταύτηι τα ϑ 12 ὩΟΏΠ6 αὐτῆς" 234. ϑεωρήσομεν, ΟΟΥΥ. Ὁ 



112 ΠΡΟΚΛΔΟΥ͂ 

- »"Ὕ ») ἥ ψυχὴν αὐτὸν ὑφεστάναι τὴν τῶν σωματικῶν ὀργάνων ἐξ- 
, 3 ,ὔ " ᾿ 2 -» 9 Ἁ Ἁ 

ηρημένην ἐπιδείηνυσιν, καὶ ταύτην οὐ πᾶσαν. ἀλλὰ τὴν 

νοεράν, ἣν καὶ οὑτωσί πῶς αὐτὸ τὸ αὐτὸ προσείρηκεν 
2 2 [4 ς κ Α Ἁ ι ς 3 -»-Ὕ Α Α 2 

ἐν ξείνους. αὐτὸ μὲν γὰρ γὰν ἢ ψυχῆ πᾶσα πρὸς τὸ ὀδτρε- 

ὥδες ὄργανον, τὸ δὲ ὄντως αὐτὸ τοῦτο ἄρα ἦν ἐκεῖνο τὸ ὅ 
Α ϊδ - -- ὔ δ) κ ἢ ͵ - γοερὸν εἰδος τῆς ψυχῆς. ταύτην δὴ οὖν σύμπασαν τῶν 

δογμάτων τὴν ϑεωρίαν περὶ τῆς φύσεως ἡμῶν ἐκ τῶν Ὁμη- 
οικῶν ποιημάτων μοι δοκεῖ παραλαβὼν τοῖς ἀποδεικτικοῖς 

λόγοις ἱκανῶς καταδήσασϑαι. καὶ γὰρ ἐκεῖνος πρῶτος διέ- 
Α ΟΥ̓ ψ -“"ρ᾽ »} Α - 2 ’ 5 Ὰ ἥρινεν τὸν ἕχαστον ἡμῶν ἀπὸ τῶν ἐξηρτημένων ὀργάνων 10 

μι ΄Δ, ΄-᾿ ΄-- καὶ διεστήσατο καλῶς τὰ εἴδωλα τῶν πρωτουργῶν ὑποστά- 
. “οἱ ς ΄ 2 . 2 , ’ σεων᾽ δηλοῖ δὲ ὃ σοφώτατος Οδυσσεὺς ἐν ΝΝεκυίᾳ [λ 601 5αα.] 

Α ς ; 2 »“"» Α φ 2 Ἁ τὸν Πραμλέα λέγων ἰδεῖν γυμνὸν τόξον ἔχοντα καὶ 

προστιϑεὶς εἴδωλον. 

αὐτὸς δὲ μετ᾽ ἀϑανάτοισι ({ϑεοῖσινν 15 
, 2 , ν 2 , “ 

τέρπεται ἐν ϑαλίῃ καὶ ἔχει καλλίσφυρον Ηβην, 
ν͵ Ἁ καὶ οὐδὲν ἄλλο ἐνδεικνύμενος. ἢ ὅτι τὴν μὲν ἀληϑινὴν 

- Ὁ ’ ν) ’ἤ 3 “Ὁ » ’ ’ Α τοῦ Πραΐλεους οὐσίαν ἐν τῇ ψυχῇ τίϑεσθϑαι προσήκει. τὸ 

δὲ ἐξημμένον τῆς ψυχῆς εἴδωλον ὄργανον ἐκείνου καὶ ἀπει- 
ς΄ 3 “Ὁ 

κασίαν πρὸς ἐκεῖνον φερόμενον, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκεῖνον ὑπο- 20 
ωὩ ς - λαμβάνειν. ἄνωϑεν (ἄρα) ἀπὸ τῆς Ὁμηρικῆς ὑφηγήσεως 

ἤρτηται τὰ περὶ τοῦ ἀνθρώπου τῷ Πλάτωνι δοκοῦντα, 
» - 2 7 2 ; »Ὕ ς - Α Ν μηδὲ τῶν ὀνομάτων ἀποσγομένῳ τῶν Ὁμηρικῶν. τὸ γὰρ 5. 99τ. 

αὐτὸ τὸ αὐτὸ πόϑεν ἀλλαχόϑεν ἂν φήσαιμεν ἢ ἐκ τοῦ αὐτὸς 
δὲ μετ᾽ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν ἔχειν τὴν ἀφορμήν, καὶ τὸ 35 
τὴν σωματικὴν φύσιν εἴδωλον τῆς ἀληϑινῆς οὐσίας ἁποκαλεῖν 

πῶς οὐχὶ παντὶ δῆλον ἐκεῖθεν μετενηνεγμένον: ἐπεὶ καὶ τὸ 
ἦλϑε δ᾽ ἐπὶ ψυχὴ Θηβαίου Τειρεσίαο 
χρύσεον σκῆπτρον ἔχων [}λ 90 5α.]. 
-. Α ΟΥ͂ ἷν - 2 “Ὁ ᾽ Ἁ Ω " 2 σαφῶς τὸν ἕκαστον ἡμῶν ἐν ψυχῇ διορίζεταν τὴν ὕπαρξιν ἔχειν. 80 

1 σωκχρατικῶν, ΟΟΥΥ. τη 8 οἵ. Ρ]. ΑΙο. 1 1804 10 ἑκά- 
στῶν» Ὅν. τηὖ, ΟΟΥΥ. τη 
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898 Πῶς ἄν τις ἀπολογήσαιτο πρὸς τὰ ἐν Φαίδρῳ 4 
ῥηθέντα περὶ Ὁμήρου, ἐν οἷς δοχεῖ τὸν Στησίχορον 

ὡς μουσικώτερον προχρένειν. 

᾿Αλλὰ τούτων μὲν πολλὰ ἂν εὕροι τις παραδείγματα 

5 πρὸς τὴν ἑκατέρου πραγματείαν ἀποβλέπων. ἐπεὶ δὲ ταῦτα 
δ ὔ ᾿ }} -Ὴ΄ 2 ’ ᾽ 

ὑπέμνησται, μικρὰ περὶ τῶν ἐν Φαίδρῳ γεγραμμένων προῦ- 

ϑέντες τοὺς περὶ τῆς ποιητιπμῆς ἀνακινήσωμεν λόγους, οὺς 
ὁ ἐν Πολιτεία Σωκράτης ἐν τῷ δεκάτῳ διέξεισιν. ἴσως 

Ν ᾽ ι , Α ’ - Ν ς [έ γὰρ ἄν τινες καὶ σφόδρα τὸν Πλάτωνα φαῖεν τὴν Ὁμήρου 
, ᾿ ; ν᾽ 2 -» 3 “» ; 8, 

δόξαν ἀφανίξειν καὶ ἐκ τῶν ἐν τῷ Φαίδρῳ ρ. 2435] 
- Υ͂ ’ .»“ περὶ τῆς παλινῳδίας εἰρημένων. ἔστι γάρ, φησίν, τοῖς 

ἁμαρτάνουσιν περὶ μυϑολογίαν καϑαρμὸς ἀρχαῖος, 
ὃν Ὅμηρος μὲν οὐκ ἤσϑητο, Στησίχορος δέ. τῶν 
γὰρ ὀμμάτων στερηϑεὶς διὰ τὴν Ἑλένης κακηγορίαν 

Ἰδού ἠγνόησεν ὥσπερ Ὅμηρος, ἀλλ᾽ ἅτε μουσικὸς 
“1 “Γ ᾿ ᾽ς. »ὔ ᾿ -" ᾿ ᾿ς 2 2 2. Ὁ" ὧν ἔγνω τὴν αἰτίαν. καὶ ποιεῖ εὐθύς" οὐκ ἔστ᾽ ἔτυ- 
μος λόγος οὗτος" καὶ τὰ τούτοις ἐφεξῆς, ἐν οἷς τά τὲ 

ἄλλα δῆλός ἐστιν, ὡς ἂν φαῖεν οἷ τῶν τοιούτων ἀντιλαμβανό- 
δ ΄ Α Ω “- }} ΩΡ [4 19 μένοι ῥημάτων, τὸν Ὅμηρον λοιδορῶν, καὶ ὅτι Στησιχόρου 

1.99 ν. κατα δεέστερος εἰς τὸ γνῶναί τε τὴν αἰτίαν τῶν δαι- 

1 Φ 

μονίων μηνιμάτων καὶ γνόντα διὰ τῆς παλινῳδίας ἰλάσασϑαι, 

ἐπεὶ καὶ τὸ κακηγορῆσαν τὴν Ἑλένην παῖδα τοῦ μεγίστου 
Ζ4ιὸς λεγομένην καὶ τὸ δι΄ ἔνδειαν μουσικῆς ἀγνοῆσαι τὸ 
πάϑος δόξειεν ἂν μεγάλην μοῖραν ἔχειν τῆς περὶ αὐτὸν 

45 βλασφημίας. 

.41λλ᾽ οὖν καὶ πρὸς ταῦτα λεκτέον. ὅτι Στησίχορος μὲν 
ὁ Ἱμεραῖος πάντα τὸν περὶ τῆς Ἑλένης μῦϑον ὡς λόγον 
ὄντα καὶ γεγονότων μόνον πραγμάτων ἀφήγησιν παραδεξά- 

ἀὸδ 
ὅ ἑκάστον ὃ τὸν Ὁ] τῶν 18 ἀλλῆλόσ] ἀδ 85. ταῦ, 7 οχ΄, 

8.00. ἴῃ ὁ τηῦ, Ῥοδὺ ὁ 188. 21 μηνημάτων, ϑαρτϑ ἣν 88. ἐμ τη 
[ ἰάσασϑαι 22 κατηγορῆσαι, ΟΟΥΤ. ΤῈ 
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μενος καὶ κατὰ τοῦτον δὴ τὸν τρόπον τὴν περὶ αὐτοῦ 
ποίησιν διαϑεὶς εἰκότως καὶ δίνης τυχεῖν καὶ διὰ τὴν ἐκ 

τῆς μουσικῆς ὠφέλειαν ἐπιγνῶναι τὴν ξαυτοῦ πλημμέλειαν 
λέγεται, Ὅμηρος δὲ κατ᾽ ἄλλην οἶμαι καὶ τελεωτέραν τῆς 
ψυχῆς ἕξιν ἀποστὰς μὲν τῶν ἐν αἰσϑήσει φερομένων κα- ὅ 

λῶν καὶ τῆς φαινομένης ἁπάσης ἁρμονίας τὴν ξαυτοῦ 
νόησιν ὑπεριδρύσας, εἰς δὲ τὴν ἀφανῆ καὶ ὄντως οὖσαν 
ἁρμονίαν ἀνατείνας τὸν τῆς ψυχῆς νοῦν καὶ περιαχϑεὶς εἰς 

τὸ ἀληϑινὸν κάλλος ὑπὸ τῶν τὰ τοιαῦτα διαμυϑολογεῖν 

εἰωϑότων ἀφαιρεϑῆναι τῶν ὀμμάτων εἴρηται καὶ τοιοῦτόν 10 
τί παϑεῖν, οἷον δὴ καὶ αὐτὸς τὸν Ζημόδοκον τὸν παρὰ 

τοῖς Φαίαξιν ὠδὸν πεπονϑέναν φησίν, ὃν ὃ ϑεὸς ὁ τῆς 
μουσικῆς χορηγὸς 

ὀφθαλμῶν μὲν ἄμερδσε, δίδου δ᾽ ἡδεῖαν ἀοιδήν 
[3 641. 1ὅ 

καὶ γὰρ τοῦτον ἄντικρυς τῆς ἐνθεαστικῆς αὑτοῦ ξωῆς παρά- 

δειγμα προεστήσατο, καὶ διὰ τοῦτο τῆς μὲν ἐμφανοῦς ἀπά- 
ὅης αὐτὸν ἁρμονίας καὶ τοῦ κάλλους διὰ τὴν ἐκ τῆς 
Μούσης κατακωχὴν ἐξηρῆσϑαι λέγει, τοῖς δὲ νοεροῖς περὶ 
ϑεῶν καὶ μυστικοῖς διανοήμασιν τὰς ξαυτοῦ διαποιμίλλευν 30 

ἐνεργείας. [ καὶ οὐχ Ὅμηρος μόνον καὶ Δημόδοκος ἐκεῖνος, ξ. τοοτ. 
ἀλλὰ καὶ Ὀρφεὺς μυϑολογεῖται τοιαῦτα ἄττα τραγικῶς πα- 
ϑεῖν διὰ τὴν ἐν μουσικῇ τελέαν ξωήν᾽ σπαραχϑεὶς γὰρ καὶ 

μερισϑεὶς παντοίως τὸν τῇδε βίον ἀπολιπεῖν, ἐπειδὴ μερι- 
στῶς οἶμαι καὶ διῃρημένως αὐτοῦ μετέσχον οἱ τότε τῆς 35 

μουσινῆς καὶ ὅλην ἅμα καὶ παντελῆ τὴν ἐπιστήμην οὐ δὲ- 

δύνηνται δέξασϑαι. τὸ δ᾽ οὖν ἀκρότατον αὐτῆς μέρος καὶ 
πρώτιστον οἱ τὴν “έσβον οἰκοῦντες παρεδέξαντο καί που 

διὰ τοῦτο καὶ τὴν κεφαλὴν ὃ μῦϑος τὴν ἐκείνου σπαραχϑέν- 

τος εἰς Δέσβον ἐξενεχϑῆναί φησιν. ἀλλ᾽ Ὀρφεὺς μὲν ὅτε 30 

14 δ᾽ οχ δὲ 10 τὸϊ οὔτον | αὐτοῦ 17 προσξεστήσατο, 
ΟΟΥ. Ὁ [μὲν ΘΟΧΡ. τη 19 χατακωχὴν, ἴογῦ. ὁ ΘΧΣ α 8)ῦ6 10 
ἔϑούατη | λέγειν ῶ8 ποῦ 6ΘΧ τοι το 



δι 

1 

1ὅ 

Φ 
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ω ; - δ Α » . - 
γῶν Διονύσου τελετῶν ἡγεμὼν γενόμενος τὰ ὅμοια παϑεῖν 
ον - , 2 » , -» ἢ δ ς ὑπὸ τῶν μύϑων εἴρηται τῷ σφετέρῳ ϑεῷ (καὶ γὰρ ὃ σπα- 
ραγμὸς τῶν 4᾽ονυσιακῶν ἕν ἐστιν συνθημάτων), Ὅμηρος 
δὲ ἀφαιρεϑῆναι τῶν ὀμμάτων λέγεται. διότι δὴ πᾶν τὸ 
φαινόμενον κάλλος ὑπερδραμὼν καὶ τὸν ἐνταῦϑα τῶν ψυχῶν 

ἱστορήσας πόλεμον ἐπὶ τὴν νοερὰν ξαυτὸν ἀνήγαγεν τοῦ 
’ὔ ’ - ; Α ς 2 - ’ κάλλους ϑεωρίαν. τοῦτο γάρ φησιν καὶ ὃ ἐν τῷ Φαίδρῳ 

’, . Α - . - » Σωκράτης" τὸ τῇδε κάλλος διὰ τῆς ἐναργεστάτης τῶν 

αἰσϑήσεων πατειλήφαμεν. στίλβον ἐναργέστατα. 
ὄψις γὰρ ἡμῖν ὀξυτάτη τῶν διὰ τοῦ σώματος αἶ- 

σϑήσεων ἔρχεται, ἢ φρόνησις οὐχ δρᾶται [ρ. 2501. 

Τὸν τοίνυν ὑπεριδόντα μὲν τοῦ ὁρατοῦ κάλλους, φρονήσει 

δὲ καὶ νοερᾷ ζωῇ τὴν οἰκείαν ἐνέργειαν ἐπιτρέψαντά φασιν 
οὗ τραγικώτεροι τῶν μύϑων καὶ αὐτῶν ἀφαιρεϑῆναι τῶν 

ὀμμάτων διὰ τὴν τῆς Ἑλένης κακηγορίαν᾽ ἅπαν γὰρ οἶμαι 

τὸ περὶ τὴν γένεσιν κάλλος ἐκ τῆς δημιουργίας ὑποστὰν διὰ 
ἔντοῦν. τῆς Ἑλένης οἵ μῦϑοι σημαίνειν ἐθέϊλουσιν, περὶ ὃ καὶ 

20 

25 

τῶν ψυχῶν πόλεμος τὸν ἀεὶ χρόνον συγλεκρότηται, μέχρις 

ἂν αἷ νοερώτερανι τῶν ἁλογωτέρων εἰδῶν τῆς ζωῆς κρατή- 

σασαι περιαχϑῶσιν ἐντεῦϑεν εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον. ἀφ᾽ οὗ 

τὴν ἀρχὴν ὡρμήϑησαν. τὴν δὲ περίοδον ἄρα ταύτην ὁ μέν 
’ ’ ς ἣ ’ : ’ Α “0. τις δεμέτη προσείρηκεν, ὁ δὲ μυριέτη διαφέρει δὲ οὐδὲν 

οὕτως ἢ ἐκείνως λέγειν. καὶ γὰρ ἣ χιλιὰς μία περίοδός 

ἔστιν ἀπὸ γενέσεως αὖϑις εἰς γένεσιν ἄγουσα τὰς ψυχάς" 

εἴτε τοίνυν ἐννέα χιλιάδας ἐτῶν περὶ γῆν αἵ ψυχαὶ καλινδού- 

μενα; κατὰ τὴν δεκάτην ἀποκαϑίστανται, εἴτε ἐνναέτει χρόνῳ 
“Ὁ »} Ἁ ’; 4 ’ - Ἁ 

τῷ πέξρι τὴν γένεσιν προσκαρτερησασαν πολέμῳ φρατεῖν μὲν 
- »-Ὃ“ ᾽ “ Ἁ 

τοῦ βαρβαρικοῦ κλύδωνος ἐν τῷ δεκάτῳ. περιάγεσϑαι δὲ εἰς 

ὃ τῇδε! δὲ τηΐ, τῆν 55. τηΞ (δεῦρό τε ἐλθόντες Ῥ]. | ἔνεργε- 
στάτησ 9. στίλβον] ι2 τὰ 6χϑ 11. ἀρχξτῦαν τηΐ, ἔ 585. τὴ 
14 αὐτὸν 1 τῆς ἴτ. τι" [ κατηγορίαν, ὁοτγ. 32 [16 τὸ φροδὺ 
δα. τὰ 29 δεκέτην ΘΧΡ. ταῦ [ προ]είρηκεν | οἵ, ῬΏδΘαγ. 2485 
οὐ Ἰηΐγῷ ἢ 89γν. 1191 οοα. Υγαΐϊο. 2ὅ ἐτῶν] τῶν 
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τὰς συννόμους ἑαυτῶν οἰκήσεις λέγονται, πάντως που δῆλον, 
Ω Α - 7 δὶ “ 7 Ὰ 

ὅτι τὸν τῶν τοιούτων ἐν τῷ πόσμῳ πραγμάτων φιλοϑεά- 

μονα καὶ ἀπὸ τῶν ἐμφανῶν ἀνηγμένον καὶ τῶν εἰκόνων 
εἰς τὴν ἀφανῆ ταῖς αἰσϑήσεσιν ἡμῶν ϑεωρίαν εἰκότως 

τυφλὸν οἵ μυϑοπλάσται γεγονέναι λέγουσιν. ἔπρεπεν δὲ ἄρα 
τοῖς διὰ συμβόλων ἀεὶ τὴν περὶ τῶν ὄντων ἀλήϑειαν κατα- 
πρύπτουσιν καὶ τὴν περὶ αὐτῶν φήμην συμβολικώτερον 
παραδοϑῆναι τοῖς ὕστερον. Οὐκ ἄρα Ὁμήρου Στησίχορος 

[ή 261 δ, 3 5. ,Ἃ ᾽ ῖ δ ᾽ 

μουσιπώτερος (οὐδὲ γὰρ τὰ αὐτὰ παϑήματα περὶ ἑκάτερον 

συμβέβηκεν. εἰ μὴ κατὰ τὸ φαινόμενον μόνον τοῦ μύϑου 

ὅ 

10 

πρόσχημα) οὐδὲ Ὁμήρῳ παλινῳδίας ἔδει πρὸς τὸ ϑεῖον 899 

ἐπιστρέψαντι κάλλος. ἀλλὰ Στησιχόρῳ πέρα τοῦ μέτρου τὸν 
περὶ τῆς Ἑλένης μῦϑον φιλοφρονησαμένῳ. εἰ δὲ ὁ Σω- 

΄“Ὸῳ ν 

κράτης ἐν ἐκείνοις τῷ φαινομένῳ χρώμενος ἡμαρτηκέναι Ξ. 101τ. 
, Α ση ι ς ’ Α “ς ἃ - 7 

φησὶν τὸν Ὅμηρον καὶ ἁμαρτόντα τὰ αὐτὰ τῷ «Στησιχόρῳ 1ὅ 

παϑεῖν, οὐ θαυμαστόν, ἐπεὶ καὶ ἑαυτὸν ὡσαύτως ἁμαρτεῖν 

περὶ τὸν πρότερον λόγον φησὶν οὐχ ἁμαρτὼν σαφῶς" νῦν 

δ᾽ ἤσϑημαι τὸ ἁμάρτημα. --- λέγεις δὲ δὴ τί; --- δει- 

νόν. ὦ Φαῖδρε. δεινὸν λόγον αὐτός τε ἐκόμισας ἐμέ 
9 ’᾽; 2 Ὁ - ’ 5.» Α ἰῳ ᾿ τε ἠνάγκασας εἰπεῖν.---πῶς δή: ---εὐήϑη καὶ ὑπό τι 

ἀσεβῆ, οὗ τί ἂν εἴη δεινότερον [Ὁ. 2427]. ὥσπερ οὖν 
αὐτὸς ὡς λοιδορήσας τὸν ὑβριστὴν ἔρωτα καὶ ὃν οἵ ϑεοὶ 
πνιγμὸν ἔρωτος ἀληϑοῦς προσειρήκασιν ἡμαρτηκέναι 
λέγει. καϑ' ὅσον ἀντὶ τῆς τοῦ ϑείου καὶ ἀναγωγοῦ τῶν 

»-»“Ὕ ΩΓ ’ὔ » Α δΥ͂ ν “»“ ῖ. 2 ψυχῶν ἔρωτος ϑεωρίας περὶ τὸ ἔσχατον αὐτοῦ καὶ ἔνυλον 
[ὼ 2 , Α 2..λ ΄ τῶ ᾿ Ν 
εἴδωλον ἐστράφη. τὸν αὐτὸν τρόπον καί Ὅμηρον περί τὴν 

Ἑλένην ἃ ἵν ἂν λέγοι, καϑ' ὅσον τὸν τῆ ῆ ῦ ἔνην ἁμαρτεῖν ἂν λέγοι, ν τῆς ψυχῆς νοῦν 
εἰς τὴν ϑέαν τοῦ ἐμφανοῦς κάλλους κατήγαγεν᾽ ἁμάρτημα 

γάρ ἐστιν ψυχῆς ἡ τῶν ἐσχάτων κατανόησις ὡς πρὸς τὴν 

6 συμβολικῶν τναΐ, ΟοοΥΥ. τοῦ 12 μετρίου ᾿ϑάργτη. 
16 ἁμαρτῶντα (ω ὁ. ) 17 νῦν δ᾽ ἤσϑημαι Ρ].] συνήσϑη- 
μαι 19 ὦ] οἱ 21 οὗ τίς ἂν εἴη δεινότερος ἘΪ. 98 οἵ 
6 οὐ. ομδ]ᾶ. 96 



ἘΠΣ ΤῊΝ ΠΟΛΙΤΈΙΑΝ 111 

ἄχραντον καὶ τελείαν τῶν ὄντως ὄντων περιωπήν. τοσαῦτα 
᾿ ὶ τῶν ἐν Φαίδρῳ γε ἕ ἰς Ὅ εἴχομε καὶ περὶ τῶν ἐν ρῷ γεγραμμένων εἰς “Ὅμηρον εἴχομεν 

λέγειν. 

Τίνες εἰσὶν αὲ τρεῖς ξξεις τῶν ψυχῶν, χαὶ πῶς " 
5 τὴν ποιητικὴν τριττὴν ἀποδείξομεν κατὰ ταύτας συν- 

διαιρουμένην τὰς τρεῖς ἕξεις ἐν ἡμῖν. 

5 2 ΄τφὩ τῳ κῳ 

Εἰεν᾽ ἀλλ᾽ ἐπὶ τοὺς περὶ τῆς ποιητικῆς λόγους ἐντεῦϑεν 

τραπώμεϑα καὶ ϑεωρήσωμεν, τίνα μὲν γένη τῆς κατὰ Πλά- 

τωνὰ ποιητιμῆς ἔστιν, εἰς ποίαν δὲ ἀποβλέπων ἐν τῷ δε- 
- 2 - τὸ κάτῳ τῆς Πολιτείας τοὺς κατ΄ αὐτῆς ἐλέγχους διεξελήλυ- 

ϑ' ὕπως δὲ ἄρα κἂν τούτοις Ὅμηρος ἐξ ἕνος ἀπο- ἐν. πῶς θα 95. υμῆρος ἑξῃθημενος 
διριν. δείκνυται τῶν τοῖς πολλοῖς ποιηταῖς προσηκόντων 

ἐλέγχων. Ἵν᾽ οὖν καὶ ταῦτα γένηται σαφῆ, τὴν ἀρχὴν τῆς 
περὶ τούτων διδασκαλίας ἐντεῦϑεν λάβωμεν. τριττὰς ἐν" 

“- 43 ,ὔ ς νι ὦ ον ».ο ᾿ ᾿ 2.» ι ψυχῇ εἶναί φαμὲν ὡς τὸ ὅλον εἰπεῖν ξωάς᾽ τὴν μὲν ἀρί- Α 
᾿ ) 5.ϑ»4κ͵κὝψκ , »“ - ᾿ 

στὴν καὶ τελεωτάτην. Καϑ' ἣν συνάπτεται τοῖς ϑεοῖς καὶ 

ξῇ τὴν ἐκείνοις συγγενεστάτην καὶ δι᾿ ὁμοιότητος ἄκρας 
ς , ,ὔ 2 ν᾽ - 3 5112) 2.,.. 7 ς ἡνωμένην ζωὴν, οὐχ ξαυτῆς οὖσαν. ἀλλ᾽ ἐκείνων. τπερ- 

δραμοῦσα μὲν τὸν ξαυτῆς νοῦν, ἀνεγείρασα δὲ τὸ ἄρρητον 
40 σύνϑημα τῆς τῶν ϑεῶν ἑνιαίας ὑποστάσεως καὶ συνάψασα Φ 

-»"ὝἬὟ ἶν ᾽ὔ Α ΩΟ’ “ 2 ὦ , Α δ -Ὁ -ω -- δ Ἁ 

τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον, τῷ ἕκεῖ φωτὶ τὸ ἑαυτῆς φῶς, τῷ ὑπὲρ 
- Ἁ δ δ - 

οὐσίαν πᾶσαν καὶ ζωὴν ἑνὶ τὸ ἕνοειδέστατον [τὴν] τῆς οἱ- 
“ 5,» ι - Α Ἁ ΄ὔ Α ἥ κπείας οὐσίας τε καὶ ζωῆΐς. τὴν δὲ ταύτης μὲν δευτέραν Β 

’ » ’ ᾿ 2 “ - “- πρεσβείᾳ τε καὶ δυνάμει. μέσην δὲ ἐν μέσῃ τῇ ψυχῇ τε- 
’ 2 ; Α ν - 

ταγμένην, καϑ' ἣν ἐπιστρέφει μὲν εἰς ἑαυτὴν ἀπὸ τῆς ἐν- 
’ -"“ »Ὃ“ “- Α ι 9 ὔ ἢ 

ϑέου καταβᾶσα ζωῆς. νοῦν δὲ καὶ ἐπιστήμην προστησαμένη 
Ὁ Ἁ “«ῳ τῆς ἐνεργείας ἀρχὴν ἀνελίττει μὲν τὰ πλήϑη τῶν λόγων, 

ϑεᾶται δὲ τὰς παντοίας τῶν εἰδῶν ἐξαλλαγάς. εἰς ταὐτὸν 

δὲ συνάγει τό τε νοοῦν καὶ τὸ νοούμενον, ἀπειπονίξεται δὲ 

φι 2 

10 αὐτὴν 18 σαφῆ τοῦ] σαφῶσ τοὶ 11 ξῆ 18 οὖσα Ὁ 
ὑποδραμοῦσα 22 46]. Ὁ 

ῬΕοσΙτδ, δᾶ. ἈΚ ΤΟ 1]. 12 
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τὴν νοερὰν οὐσίαν ἐν ἕνὶ τὴν τῶν νοητῶν φύσιν πέερι- 
Τ' λαβοῦσα. τρίτην δὲ ἄλλην ἐπὶ ταύταις τὴν συμφερομένην 

ταῖς καταδεεστέραις δυνάμεσιν καὶ μετ᾽ ἐκείνων ἐνεργοῦσαν, 

φαντασίαις τε καὶ αἰσϑήσεσιν ἀλόγοις προσχρωμένην καὶ 
; - ’ ᾿} ’ 

πάντῃ τῶν χειρόνων ἀναπιμπλαμέξνην. ὅ 
Ὰ 53 - - - “ -ὁ 2 “" Τούτων δὴ οὖν τῶν τριττῶν τῆς ζωῆς εἰδῶν ἐν ταῖς 

ψυχαῖς ϑεωρουμένων κατὰ τὴν ὁμοίαν τάξιν καὶ τὴν τῆς 
ποιητικῆς νοήσωμεν διάκρισιν ἄνωϑεν συμπροϊούσης ταῖς 3. 103:. 

’ ΄- “- ΩΝ ΄-ῳ ’ , πολυειδέσι τῆς ψυχῆς ξωαῖς καὶ εἰς πρῶτά τε καὶ μέσα καὶ 

αὶ ἔσχατα γένη τῆς ἐνεργείας ποικπιλλομένης. καὶ γὰρ ταύτης 10 
κι ; 2 2 7 » 4 »ἢ" ’ 9 - Ἁ ἢ μὲν ἐστιν ἀκροτάτη καὶ πλήρης τῶν ϑείων ἀγαθῶν, καὶ 
αὐτοῖς ἐνιδρύουσα τὴν ψυχὴν τοῖς αἰτίοις τῶν ὄντων, κατὰ 

τινά τε ἕνωσιν ἄρρητον εἰς ταὐτὸν ἄγουσα τῷ πληροῦντι 
τὸ πληρούμενον, καὶ τὸ μὲν ἀύλως καὶ ἀναφῶς ὑποστρων- 

νύουσα πρὸς τὴν ἔλλαμψιν, τὸ δὲ προκαλουμένη πρὸς τὴν τι 
μετάδοσιν τοῦ φωτός, 

2 5 - Α 2 ’ 2 

μιγνυμένων δ᾽ ὀχετῶν πυρὸς ἁφϑίτου ἔργα τε- 

λοῦσα 

κατὰ τὸ λόγιον, ἕνα δὲ σύνδεσμον ϑεῖον ἀπεργαζομένη τοῦ 
μετεχομένου καὶ μετέχοντος καὶ σύγκρασιν ἕνοποιόν, ὅλον 90 

Ἁ Α Ν δ ͵ 2 Ὁ ’ Α Α 

μὲν τὸ καταδεέστερον ἕδράζουσα ἐν τῷ κρείττονι. τὸ δὲ 

ϑειότερον μόνον ἐνεργεῖν ὑπεσταλμένου τοῦ καταδεεστέρου 
καὶ ἀποκρύπτοντος ἐν τῷ κρείττονι τὴν σφετέραν ἰδιότητα 

παρασκευάζουσα. αὕτη δὴ οὖν μανία μέν ἐστιν σωφροσύνης 
2 » 

κρείττων ὡς συνελόντι φάναι, κατ᾽ αὐτὸ δὲ τὸ ϑεῖον μέτρον 98 

ἀφορίζεται" καὶ ὥσπερ ἄλλη πρὸς ἄλλην ὕπαρξιν τῶν ϑεῶν 
ν} ᾽; ΟὟ Ἁ Α γέ - ’,ἤ, 2 -" 

«ἀνάγει». οὕτω δὴ καὶ αὕτη τῆς συμμετρίας ἀἁποπληροῖ 

τὴν ἐνθεάζουσαν ψυχήν᾽ διὸ δὴ καὶ τὰς ἐσχάτας αὐτῆς ἐν- 

εργείας μέτροις τε καὶ ῥυϑμοῖς κατεκόσμησεν. ὥσπερ οὖν 
λ Α Ἁ 2 ’ Ἁ ᾽ὔ Ἁ Α Α Ὰ 

κατὰ μὲν τὴν ἀλήϑειαν τὴν μαντικήν, κατὰ δὲ τὸ κάλλος 80 

2 ταύτησ [8 συμφυρομένην 18 πΘΙΡ6 τε ἀθ] θη χη. 
117 οὗ ἀ6 οὐ. οβϑὶὰα. δά 21 ἑδραάξουσαν 28 τὰσ ἑσχά- 

ταῦ 6Χ τὰ ἔσχατα ὃ αν. τη 
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τὴν ἐρωτικὴν μανίαν ὑφίστασϑαι λέγομεν, οὕτως ἄρα καὶ 
κατὰ τὴν συμμετρίαν τὴν ϑείαν τὴν ποιητικὴν ἀφωρίσϑαι 

φαμέν. Ἢ δὲ ταύτης μὲν τῆς ἐνϑθεαστικῆς καὶ πρωτίστης β 
ς ’ ἣ . 2 - - , 2 5.,.Δ ὑποδεεστέρα. μέση δὲ ἐν τῇ ψυχῇ ϑεωρουμένη κατ΄ αὐτὴν 

ν 4 

5 δήπου τὴν ἐπιστήμονα καὶ νοερὰν ἕξιν ἔλαχεν τὴν ὑπόστα- 
ἔιοθν. σὲν, γιγνώσκουσα μὲν τὴν οὐσίαν τῶν. ὄντων καὶ τῶν 

- ν᾿ 2 - 2 ᾿ 7 ς.,»γ , καλῶν καὶ ἀγαϑῶν ἕργων τε καὶ λόγων ὑπάρχουσα φιλοϑεά- 
Ἁ 

μῶν. εἰς δὲ τὴν ἔμμετρον προάγουσα καὶ ἔνρυϑμον ἕκαστα 
τῶν πραγμάτων ἑρμηνείαν. οἷα δὴ πολλὰ τῶν ἀγαϑῶν ποιη- 

πῳ 4, αὖ 3 ΄΄᾿ 

10 τῶν εὕροις ἂν γεννήματα, ξηλωτὰ τοῖς εὖ φρονοῦσιν. νου- 
’ὔ Α - ς9 » “4 , - ν [4 

ϑεσίας καὶ συμβουλῶν ἀρίστων πλήρη καὶ νοερᾶς εὐμετρίας 
- “ -Φ ἀνάμεστα φρονήσεώς τε καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς προτείνοντα 

τὴν μετουσίαν τοῖς εὖ πεφυκόσιν. ἀνάμνησίν τε παρεχό- 
μενα τῶν τῆς ψυχῆς περιόδων καὶ τῶν ἀϊδίων ἐν αὐταῖς 

’ ,. - ᾽ ᾽ ’ λ .ϑ ὔ -- 

18 λόγων καὶ τῶν ποικίλων δυνάμεων. Τρίτη δὲ ἐπὶ ταύταις 
3 , ς ᾽ Α ’᾽ ἵ Α 4 

ἐστὶν ἢ δόξαις καὶ φαντασίαις συμμιγνυμένη καὶ διὰ μιμή- 
᾿ς ᾿ Υ 542 δ ᾿ ᾿ 5 σεῶς συμπληρουμένη καὶ οὐδὲν ἀλλ ἢ μιμητιμὴ καὶ οὖσα 

καὶ λεγομένη καὶ τότε μὲν εἰκασίᾳ προσχρωμένη μόνον, 
τότε δὲ καὶ φαινομένην προϊσταμένη τὴν ἀφομοίωσιν, ἀλλ᾽ 

, 5 » ΔΨ ᾿ 2 , ν δ - , 40 οὐ» οὖσαν, εἰς ὄγκον μὲν ἐπαίρουσα τὰ σμικρὰ τῶν παϑημά- 
3 ’ } 4 ν) ΙΑ - -Ὁ 5 7 τῶν, ἐκπλήττουσα δὲ τοὺς ἀκούοντας τοῖς τοιοῖσδε ὀνόμασι 

400 χαὶ ῥήμασιν, καὶ ταῖς ἐξαλλαγαῖς τῶν ἁρμονιῶν καὶ ταῖς τῶν 

ῥυϑμῶν ποιμιλίαις συμμεταβάλλουσα τὰς τῶν ψυχῶν δια- 

ϑέσεις, καὶ τὰς τῶν πραγμάτων φύσεις οὐχ οἱαίπερ εἰσίν, 
2 - -»“- - “- 5 ἀλλ᾽ οἷαι φαντασϑεῖεν ἂν τοῖς πολλοῖς ἐπιδεικνύουσα᾽ σπια- 

γραφία τις οὖσα τῶν ὄντων, ἀλλ᾽ οὐ γνῶσις ἀκριβής, τέλος 
τε προϊσταμένη τὴν τῶν ἀκουόντων ψυχαγωγίαν. καὶ πρὸς 
ἐκεῖνο διαφερόντως βλέπουσα τὸ παϑητικὸν καὶ χαίρειν καὶ 

λυπεῖσϑαι πεφυκὸς τῆς ψυχῆς. ἔστιν δὲ ὅπερ ἔφαμεν καὶ 

80 ταύτης τὸ μὲν εἰκαστικόν, ὃ καὶ πρὸς τὴν ὀρϑότητα τοῦ 
ἢ 108τ. μιμή ματος ἀνατείνεται, τὸ δὲ τοιοῦτον οἷον εἴπομεν, φαν- 

τοστιπὸν καὶ φαινομένην μόνον τὴν μίμησιν παρεχόμενον. 

90 δὲ Ὁ] δὴ (η 1τ. 82 μόνην, ΟοΥΥ, τη 

125 
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Ὅτι κατὰ Πλάτωνα τὰς τρεῖς ἐδέας τῆς 
ποιητικῆς ἀποδείξομεν τοιαύτας οὔδας χαὶ τοσαύτας. 

᾿ ᾿ ’ ; »- - ε 7) 23 ν 
Τὰ μὲν τοίνυν γένη τῆς ποιητικῆς τοσαῦτά ἐστιν. ὡς 

συντόμως διελέσϑαι. δεῖ δὲ καὶ τὸν Πλάτωνα τούτων ἐπι- 
δεῖξαι τὴν μνήμην ποιησάμενον καὶ καϑ᾽ ἕκαστον ἐπελϑεῖν 

τὰ ἐκείνῳ περὶ αὐτῶν ἀρέσκοντα. καὶ πρῶτον περὶ τῆς 
ἐνθέου ποιητιμῆς, ὅσα ϑαυμαστὰ διανοήματα λάβοι τις ἂν 

Ἁ ᾽ 9 μὴ παρέργως ἀναλεγόμενος τὰ γεγραμμένα. διαπερανώμεϑα᾽ 
, Α 5 Ι δ, Ἁ ᾿ » 

τούτων γὰρ οἶμαι προδιορισϑέντων δάδιον καὶ περὶ τῶν 
9 -“Ὸ 7 

ἐχομένων ἔσται τοὺς προσήκοντας ἀποδοῦναι λόγους. ταύ- 

τὴν τοίνυν τὴν ἔνϑεον ποιητιμὴν ἐν Φαίδρῳ [». 2455] 

κατοκωχὴν μὲν ἀπὸ Μουσῶν καὶ μανίαν προσείρηκεν, εἰς 

ἁπαλὴν δὲ καὶ ἄβατον ἄνωϑεν δίδοσθαι ψυχήν. ἔργον δὲ 

αὐτῆς εἶναί φησιν ἀνεγείρειν τε καὶ ἐκβακχεύειν κατά τε 

τὰς ὠδὰς καὶ τὴν ἄλλην ποίησιν, τέλος δὲ τὸ μυρία τῶν 

παλαιῶν ἔργα κοσμοῦσαν τοὺς ἐπιγιγνομένους παιδεύειν. 
3 Φ΄ - 

Ἐπ οἷς δὴ παντὶ καταφανές, ὅτι πρῶτον μὲν τὴν ἀρχηγι- 

κὴν καὶ πρωτουργικὴν αἰτίαν τῆς ποιητικῆς τὴν τῶν Μου- 

σῶν εἶναί φησιν δόσιν. ὡς γὰρ τὰ ἄλλα πάντα τά τὲ ἀφανῆ 

καὶ τὰ ἐμφανῇ δημιουργήματα τοῦ πατρὸς τῆς ἁρμονίας 
- Α “ 2 7 4 [μὲ ᾿ ᾿ - 

πληροῦσιν καὶ τῆς ἐνρύϑμου κινήσεως, οὕτως δὴ καὶ ταῖς 
7 9 ν} -Σο. “ Α -« ’ὔ; ’ὔὕ; 4 

κατόχοις (ἐξ) αὐτῶν ψυχαῖς τὸ τῆς ϑείας συμμετρίας ἴχνος 

ἐλλάμπουσαι τὴν ποιητικὴν ἀποτελοῦσιν τὴν ἔνϑεον. 1. 1ο8ν. 

ἐπεὶ δὲ ὅλη μὲν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἐλλάμποντός ἐστιν ἕν ταῖς 

20 

9 κω -, 

ϑείαις παρουσίαις, τὸ δ᾽ ἐλλαμπόμενον ξαυτὸ ταῖς ἐκεῖθεν 30 

κινήσεσιν ἐπιδίδωσιν καὶ τῶν σφετέρων ἠϑῶν ἐξιστάμενον 
ὑπέστρωται ταῖς τοῦ ϑείου καὶ μονοειδοῦς ἐνεργείαις. διὰ 

ταῦτα οἶμαι κατοκωχήν τὲ καὶ μανίαν ὁμοῦ τὴν τοιαύτην 
’ἤ, 21 . ν Ἁ » - δ) κμδ» - προσείρηπεν ξλλαμψιν᾽ ὡς μὲν κρατοῦσαν τῶν ὑφ᾽ ξαυτῆς 

ἢ Ω’) Ἁ 2. 2 ᾽ὔ ῳ ν᾿ 2. "-" κινουμένων ὅλων κατοκωχὴν αὐτὴν ὀνομάσας, ὡς δὲ ἐξιστᾶ- 

1 ξοτύ. ὅτε {καὶ κατὰ 22 συμξετρίασ 24. ἡ 88. τη 

80 
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σαν τῶν οἰκείων ἐνεργημάτων εἰς τὴν ἕξαυτῆς ἰδιότητα τὰ 
ἐλλαμπόμενα μανίαν προσειπών. δεύτερον δὲ ὅτι καὶ αὐτὴν 
τὴν κάτοχον ἐσομένην ταῖς Μούσαις ψυχὴν ὁποίαν εἶναι 
δεῖ προσδιώρισεν, ἁπαλήν γε φησὶν λαβοῦσα καὶ ἄβα- 
τον ψυχήν. ἡ μὲν γὰρ σκληρὰ καὶ ἀντίτυπος καὶ δυσπα- 
ϑὴς πρὸς τὴν ϑείαν ἔλλαμψιν ἐναντίως ἔχει πρὸς τὴν τῆς 

κατοκωχῆς ἐνέργειαν᾽ ξαυτῆς γάρ ἐστιν μᾶλλον ἢ τοῦ ἐλ- 
λάμποντος καὶ οὐκ εὐτύπωτος πρὸς τὴν ἐκεῖθεν δόσιν. ἢ 

δὲ ὑπ᾽ ἄλλων παντοδαπῶν κατεχομένη δοξασμάτων καὶ 
ποικίλων καὶ ἀλλοτρίων τοῦ ϑείου πεπληρωμένη διαλογισμῶν 
ἐπισκιάξει τὴν ϑείαν ἐπίπνοιαν, συμμιγνῦσα ταῖς ἐκ ταύτης 
κινήσεσιν τὰς ἰδίας ξαυτῆς ζωάς τε καὶ ἐνεργείας. δεῖ δὴ 
οὖν ἀμφότερα ἅμα τὴν ψυχὴν προειληφέναι ταύτην, ἥτις 
ἂν μέλλῃ ταῖς ἸΜΠούσαις ἔσεσϑαι κάτοχος, ἁπαλήν τε αὐτὴν 

ὑπάρχειν καὶ ἄβατον, ἵνα πρὸς μὲν τὰ ϑεῖα παντελῶς εὖ- 
παϑὴς ἢ καὶ συμπαϑής, πρὸς δὲ τὰ ἄλλα πάντα ἀπαϑὴς 
καὶ ἄδεκτος αὐτῶν καὶ ἀμιγὴς πρὸς αὐτά. τρίτον τοίνυν 

4 Α 2 -«- ᾽ 3 ι -Ὁ ἔποάτ. τὸ κοινὸν ἔργον τῆς τε] τοιαύτης ἐπιτηδειότητος καὶ τῆς 

2 

2 

9 

0 

δ 

ς9 

τῶν Μουσῶν κατοκωχῆς καὶ μανίας προστίϑησιν. τὸ γὰρ 

ἀνεγείρειν τε καὶ ἐκβακχεύειν τοῦτο δή ἐστιν τὸ ἐκ τῆς 
ἀμφοτέρων εἰς ταὐτὸν συμπληρούμενον ἔργον, λέγω δὴ τοῦ 
τε ἐλλαμπομένου καὶ ἐλλάμποντος" τοῦ μὲν ἄνωϑεν κινοῦν- 

- } ἰ ; -““ 2 ’ ’ 2 Α ἰν Α 

τος, τοῦ δὲ ὑπεστρωμένου τῇ ἐκείνου δόσει. ἔστι δὲ ἢ μὲν 
2} ν , ν Α -“ - ι 2 ΙΑ 2 ἢ ἔγερσις ἀνάτασις ὑπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἀδιάστροφος ἐνέργεια 

Ν] »} } -“ 2 - ; « 7 2 Ἁ Α Α καὶ ἀπὸ τῆς ἐν τῇ γενέσει πτώσεως ἐπιστροφὴ πρὸς τὸ 
-"» δ Ἁ ’͵ ὔ͵ 2 ῖ ; } Α 

ϑεῖον. ἡ δὲ βακχεία κίνησις ἔνϑεος καὶ χορεία περὶ τὸ 
-»" » -Ὁ Ἁ 5 ϑεῖον ἄτρυτος. τελεσιουργὸς τῶν κατεχομένων. δεῖ δὲ αὖ 

πάλιν καὶ τούτων ἀμφοτέρων, ἵνα ἄπτωτοι μὲν ὦσιν οἵ 
κάτοχοι πρὸς τὸ χεῖρον, εὐκίνητοι δὲ πρὸς τὸ κρεῖττον. 
τέταρτον δὴ οὖν τὸ μυρία τῶν παλαιῶν ἔργα κοσμεῖν καὶ 

ὅ δυσπειϑὴς Ὁ οἵ, ῬΙ. ΤΆραρῦ, 1889 9 καὶ ροϑὺ ποι- 
κίλων δα. τη 14 μέλλη 21 8δη (ἐνεργείας) εἰς 
24 ὑπὸ] δῇ ἄυπνος 

β 
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διὰ τούτων τοὺς ἐπιγινομένους παιδεύειν πρόδηλον, ὅτι τά 
τε ἀνθρώπινα διὰ τῶν ϑείων αὐτὴν τελειότερα δεικνύναι 
καὶ λαμπρότερά φησιν, καὶ παιδείαν ἀπ᾿ αὐτῆς ἀληϑινὴν 
παραγίνεσθαι τοῖς κατηκπόοις αὐτῆς γινομένοις. πολλοῦ ἄρα 
δεῖ τὴν πονητικὴν ταύτην τὴν ἔνϑεον τῆς παιδευτικῆς δυνά- ὕ 

μεωῶς ἀποστερεῖν ἀλλ᾽ οἶμαι τὸ τῆς παιδείας οὐ ταὐτὸν 
εἶναι πρός τε τὰς τῶν νέων ἕξεις καὶ τὰς τῶν ἤδη τελεω- 

ϑέντων ἐπ τῆς πολιτινῆς καὶ δεομένων τῆς μυστικωτέρας 
ἤδη περὶ τῶν ϑείων ἀκροάσεως. ἔστιν ἄρα ἡ τοιαύτη ποίη- 
σις παντὸς μᾶλλον παιδευτικὴ τῶν ἀκουόντων, ὅταν ἔνϑεος 10 

ἢ καὶ ὅταν τὸ ϑεῖον αὐτῆς τοῦτο κατάδηλον γίνηται τοῖς 

ἀκούουσιν᾽ ἡ γὰρ ἐπιπολῆς αὐτῆς ἐπαφὴ τῆς ἔνδον ἀπο- 

κρυπτομένης [ μυστικῆς ἀληϑείας οὐὖκ ἀντιλαμβάνεται. ξ τθάν. 

ταύτην δὴ τὴν ἐκ τῶν Μουσῶν ὑφισταμένην ἐν ταῖς ἁπαλαῖς 
καὶ ἀβάτοις ψυχαῖς ποιητι κὴἡνἁπάσης ἄλλης τέχνης ἀνθϑρω- 1 

πίνης εἰκότως προτίϑησιν᾽ τὸν γὰρ ἄνευ τῆς τοιαύτης μα- 

νίας ποιητὴν ἀτελῆ καὶ αὐτὸν καὶ τὴν ποίησιν αὐτοῦ [καὶ] 

ὑπὸ τῆς τῶν μαινομένων ἀφανίζεσϑαι τὴν τοῦ σωφρονοῦν- 
τος διϊσχυρίξεται" τῆς γὰρ ϑείας δόσεως τῷ παντὶ τὴν ἀν- 

ϑροωπίνην ἐπιβολὴν ἀπολείπεσϑαι. . 20 
Τοιάδε μὲν οὖν ὃ ἐν τῷ Φαίδρῳ Σωκράτης ὑπὲρ τῆς 

ἐνθέου ποιητικῆς ἡμᾶς ἀνεδίδαξεν, τῇ τε ϑείᾳ μαντικῇ καὶ 

τῇ τελεστικῇ συντάττων αὐτὴν διαφερόντως καὶ τὴν πρώ- 401 
τὴν ἔκφανσιν αὐτῆς εἰς ϑεοὺς ἀναπέμπων. σύμφωνα δὲ 

τούτοις καὶ ἐν τῷ ἴων: πρὸς τὸν δαψῳδὸν διαλέγεται περὶ 8 
αὐτῆς, οὗ δὴ καὶ ἐμφανέστατα τὴν Ὁμήρου ποιητικὴν ἔν- 
ϑεον ἀποφαίνει καὶ ἄλλοις ἐνθουσιασμῶν αἰτίαν τοῖς περὶ 
αὐτὴν διατρίβουσιν. εἰπόντος γὰρ οἶμαι τοῦ ῥβαψῳδοῦ[ρ.ὅ815] 

περὶ μὲν τῶν Ὁμήρου ποιημάτων εὐπορεῖν τι λέγειν, περὶ 
δὲ τῶν τοῖς ἄλλοις ποιηταῖς γεγραμμένων οὐδαμῶς. ὁ Σω- 80 

ῶ αὐτῶν | δὰ ἀποδεικνύναι 9. ἤδη ὁΧχ δὴ τοῦ 12 ἀπο- 
κρυπτομένη 17 καὶ Ῥοϑὺ αὐτοῦ 58. 20 ἀποδεῖσθαιν 
28 τῆι 58. τη 24. ἔκφασιν, ΟΟΥΥ. Ὁ 
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πράτης τὴν αἰτίαν ἀποδιδοὺς τοῦ τοιούτου παϑήματος᾽ ἔστι 

γὰρ τοῦτο, φησίν, τέχνη μὲν οὐκ ὃν παρὰ σοὶ περὶ 
Ὁμήρου εὖ λέγειν, ϑεία δὲ δύναμις ἥ δὲ κινεῖ 

[». ὅ83]. καὶ ὡς τοῦτο ἀληϑές, παντί που καταφανές. 

οἵ μὲν γὰρ τέχνῃ τι ποιοῦντες ἐπὶ πάντων ὡς εἰπεῖν τῶν 
ὁμοίων τὸ αὐτὸ δύνανται ἀπεργάξεσϑαι, οἱ δὲ ϑείᾳ τινὶ 
δυνάμει περί τι συμμέτρως ἔχοντες οὐκέτι καὶ πρὸς τὰ ἄλλα 

Ε10δ:. τὴν [ αὐτὴν ἐξ ἀνάγκης ἔχουσι δύναμιν. πόϑεν οὖν ἡ 

1 

1 

Ρ 

ΡῚ 

ϑ 

Θ 

σι 
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Θ 
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τοιαύτη τῷ ῥαψῳδῷ δύναμις ἐφήκει, πρὸς μὲν Ὅμηρον 
αὐτὸν διαφερόντως συνάπτουσα, πρὸς δὲ τοὺς ἄλλους οὐκέτι 

ὔ 2 -“ ς 7 ν} ’ - ’ [4 

ποιητάς, ἐφεξῆς ὃ Σωκράτης ἀναδιδάσκει. τῇ λίϑῳ χρώ- 
2 -ῸὉὝ- . -οΣ΄ 

μενος ἐναργεστάτῳ παραδείγματι τῆς τελεωτάτης ἐκ τῶν 
΄ῶῳ ὦ ν Δῳ Μουσῶν κατοκωχῆς, ἣν Ηρακλείαν οἵ πολλοὶ καλοῦσιν. τί 

οὖν αὕτη ἢ λίϑος ἀπεργάζεται; οὐ μόνον δή φησιν αὖ- 
τοὺς ἄγει πρὸς ἑαυτὴν τοὺς σιδηροῦς δακτυλίους. 
ν] Ἁ Α ’ ν -»Ὁ ς Α - ς ’ 2 , ἀλλὰ καὶ δύναμιν αὐτοῖς ὁλκὸν τῶν ὁμοίων ἔντι- 

ϑησιν, ὥστε ἄλλους ἄγειν δακτυλίους" καὶ πολλά- 
κις φησὶν δρμαϑὸς δακτυλίων ἢ σιδηρίων ἐξ ἀλλή- 

λων ἤρτηται" πᾶσι δὲ ἄρα τούτοις ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς 
ν ς »" 

λίϑου ἡ δύναμις ἐξήρτηται. τίνα μὲν οὖν τρόπον τὰ 

τοσαῦτα πάϑη περὶ τοὺς δακτυλίους συμβαίνει καὶ τίς ἡ 
» , , ᾽ , , ᾽ , . ον ᾿ 

τῆς λίϑου δύναμις, οὐ πρόκειται λέγειν ἐν τούτοις" τὰ δὲ 

τούτοις παραπλήσια καὶ ἐπὶ τῆς ἐνθέου ποιητικῆς τοῦ Σω- 

κράτους προστιϑέντος ἀκούσωμεν. οὕτω δὲ καὶ ἡ Μοῦσα 
2 Α - 9 Α Ἁ Α -7΄7. 2 ͵ 

ἐνθέους μὲν ποιεῖ αὐτοὺς. διὰ δὲ τῶν ἐνθέων τού- 

τῶν ἄλλων ἐνθουσιαξόντων δρμαϑὸς ἐξαρτᾶται. 

ἐν οἷς πρῶτον μὲν τὴν ϑείαν αἰτίαν ἑνικῶς προηνέγκατο, 
-" 2 -Ὗ Μοῦσαν αὐτὴν προσειπών, ἀλλ᾽ οὐχ ὥσπερ ἐν τῷ Φαίδρῳ 

τὴν ἐκ Μουσῶν κατοκωχήν τὲ καὶ μανίαν εἰς ἅπαν αὐτῶν 

τὸ πλῆϑος ἐπέτρεψεν. ἵνα πάντα τὸν τῶν ἐνθεαστικῶς κινου- 

2 ὃν ταῦ] ἐν τηῖ (ἂν 5100. ἴῃ ΡΙα᾽.) 18 σιδηρίων καὶ δακτυ- 
λίων ῬῚ. γἱπαοῦ. οὐ βίον. , σιδήρων καὶ δακτυλίων ΡΤ 84 προ- 
τιϑέντος ΝΥ 66]. 2ὅ αὐτῆι τη οὖ αὐτὴ Ρ] δύ. 20 δρμαϑοῖσ 
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μένων ἀριϑμὸν οἷον εἰς μονάδα μίαν ἀνάγῃ τὴν πρωτουργὸν 
τῆς ποιητικῆς ἀρχήν. ἔστι γὰρ ἡ πονητικὴ μονοειδῶς μὲν 
ἐν τῷ πρώτῳ κινοῦντι καὶ κρυφίως, δευτέρως δὲ καὶ ἀνει- 
λιγμένως ἐν τοῖς ποιηταῖς ὑπὸ τῆς μονάδος ἐκείνης πινου- 

μένοις. ἐσχάτως δὲ καὶ ὑπουργικῶς ἐν τοῖς ῥαψῳδοῖς. διὰ 
μέσων τῶν ποιητῶν ἐπὶ τὴν μίαν αἰτίαν ἀναγομένοις. ἔπειτα 

τὴν ϑείαν ἐπίπνοιαν ἄνωϑεν ἄχρι τῶν τελευταίων μεϑέξεων 
διατείνων δῆλός ἐστιν ὁμοῦ μὲν τὴν περιουσίαν τῆς πρῶ- 

τίστης ἀρχῆς τῆς κινούσης ἀνυμνῶν, ὁμοῦ δὲ τὴν τῶν πρώ- 
τῶν μετεχόντων μέϑεξιν δεικνὺς ἐνεργεστάτην. τὸ γὰρ διὰ 

τῶν σφετέρων ποιημάτων ἀνεγείρειν καὶ ἄλλους εἰς ἐνϑθεὰ- 
σμὸν τρανεστάτην ἐν αὐτοῖς τὴν τοῦ ϑείου παρουσίαν ἔπι- 

δείκνυσιν. τούτοις δὴ οὖν ἑπομένως καὶ τὰ ἐφεξῆς προστί- 

ϑησιν περὶ τῆς τῶν ποιητῶν κατοκωχῆς. πάντες γὰρ οἵ 

τε τῶν ἐπῶν ποιηταὶ οὗ ἀγαϑοὶ οὐκ ἐκ τέχνης. ἀλλ᾽ 
ἔνϑεοι ὄντες καὶ κατεχόμενοι πάντα ταῦτα τὰ καλὰ 

λέγουσιν ποιήματα, καὶ οὗ μελοποιοὶ οὗ ἀγαϑοὶ 

ὡσαύτως καὶ πάλιν ἑξῆς" κοῦφον γὰρ χρῆμα ποιητῆς 

ἐστι καὶ πτηνὸν καὶ ἱερόν, καὶ οὐ πρότερον οἷός 
τε ποιεῖν, πρὶν ἂν ἔνϑεός τὲ γένηται καὶ ἔκφρων 
[». ὅ845]. καὶ τέλος, ὅτι διὰ ταῦτα ἅτε οὐ τέχνῃ ποι- 

οὔντες καὶ πολλὰ λέγοντες καὶ καλὰ περὶ τῶν πρα- 
γμάτων, ὥσπερ σὺ περὶ Ὁμήρου, ἀλλὰ ϑείᾳ μοίρᾳ, 
τοῦτο μόνον ἕκαστος οἷός τέ ἐστι ποιεῖν καλῶς, ἐφ᾽ 
ὃ ἡ Μοῦσα αὐτὸν ὥρμησεν. ἐν δὴ τούτοις ἅπασιν τὴν 
ἔνϑεον ποιητικὴν μέσην ἀτεχνῶς ἴδρῦσϑαί φησιν τῆς τὲ 

ϑείας αἰτίας --- ἣν Μοῦσαν προσείρηκεν, καὶ ταύτῃ τὸν 

Ὅμηρον ζηλῶν, καὶ ποτὲ μὲν εἰς τὸ πλῆϑος. ποτὲ δὲ εἰς 
τὴν ἕνωσιν ἀποβλέπων τῆς τῶν Μουσῶν σειρᾶς (ἕσπετε 
νῦν μοι. Μοῦσαι, καὶ ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα φη- 

σὶν ἐκεῖνος) --- ταύτης δ᾽ οὖν τῆς πρωτίστης ἀργῆς ] τῶν 1. 106τ:. Ή ἧς πρ ἧς ἀρχῆς ) τὰ 

8 ἀνειλενμένωσ (ροϑὺ εὐ τᾶϑ.. 1 1τ.. 8 Ῥοϑδὺ } οχ ὁἐ 
γι! ν᾽] ᾿) - 

μὰ δ 

90 
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ἐνθεαστικῶν κινήσεων καὶ τῶν τελευταίων ἀπηχημάτων τῆς 

ἐπιπνοίας τῶν ἐν τοῖς δαψῳδοῖς κατὰ συμπάϑειαν ὁρωμένων 
ἐν μέσῳ τὴν τῶν ποιητῶν μανίαν, ἔταξεν, χενουμένην τὲ 
καὶ κινοῦδαν καὶ πληρουμένην ἄνωθεν καὶ εἰς ἄλλα δια- 

πορϑμεύουσαν τὴν ἐκεῖθεν ἔλλαμψιν, ἕνα τε σύνδεσμον 
παρεχομένην τοῖς ἐσχάτως μετέχουσι πρὸς τὴν μετεχομένην 
μονάδα. 

Τούτοις δὴ οὖν καὶ ὅσα ὃ ᾿ϑηναῖος ξένος ἐν τῷ 

τρίτῳ τῶν Νόμων λέγει περὶ τῆς ποιητικῆς καὶ ὅσα ὃ' 

ϑι 

1 Τίμαιος περὶ τῶν ποιητῶν που συναρμόσωμεν. ὃ μὲν γὰρ 
ϑεῖον, φησίν, καὶ τὸ ποιητιπὸν ἐνθεαστικὸν ὃν γέ- 
νος ὑμνῳδοῦν σύν τισι Χάρισιν καὶ Μούσαις πολλῶν 
τῶν κατ᾽ ἀλήϑειαν γεγονότων ἐφάπτεται ἑκάστοτε 
[Ι6σ. ΠῚ 6825]. φὃΣ δὲ ἔπεσϑαι παφακελεύξται τοῖς φοιβο- 
λήπτοις ποιηταῖς τῶν ϑεῶν οὖσι παισὶν καὶ εἰδόσιν τὰ τῶν 
σφετέρων προγόνων, καίπερ ἄνευ τε εἰκότων καὶ ἀποδείξεων' 
λέγουσιν [Τππὰ. 404]. ἐξ ὧν καὶ παντὶ δάδιον ἐννοῆσαι, 
τίνα μὲν οἴεται εἶναι τὴν ἔνϑεον ποιητικήν. ὁποίους δὲ 

μ᾿ οι 

τοὺς κατ᾽ αὐτὴν ἱσταμένους ποιητάς. καὶ ὡς οὗτοι μάλιστα 
0 τῶν ϑείων εἰσὶ καὶ μυστικῶν νοημάτων ἄγγελοι τὰ τῶν. 

πατέρων διαφερόντως εἰδότες. ὅταν ἄρα τῶν μυϑικῶν 
πλασμάτων ἐπιλαμβάνηται καὶ εὐθύνῃ τὰ τραγικώτερα τῶν. 

ἀναγεγραμμένων, δεσμοὺς καὶ τομὰς καὶ ἔρωτας καὶ μίξεις 
καὶ δάκρυα καὶ γέλωτας. αὐτὸν ἂν μάλιστα τῶν τοιούτων. 

ἔχοιμεν λόγων ὡς εὖ ἐχόντων κατὰ τὴν ἐν τοῖς συμβόλοις 

τούτοις ἀποκρυπτομένην ὥσπερ προκαλύμμασι ϑεωρίαν μάρ- 
τυρα. ὁ γὰρ διαφερόντως αὐτοῖς πιστεύειν ἐν ταῖς περὶ. 

δ τον. ϑεῶν πραγματείαις ἀξιῶν, κἂν ἄνευ ἀποδείξεως λέγωσιν, 

διὰ τὴν ἐκ τῶν ϑεῶν ἐπίπνοιαν; οὗτος δή που ϑαυμάσεται 

80 τὴν ἐν τοῖς μύϑοις δι΄ ὧν ἐκεῖνοι τὰ ϑεῖα παραδιδόασιν. 

2 οι 

8 τῶν 588. τη 6 παρεχομένη, ΟΟΥΤ. Ὁ 22 εὐθϑύνῃ]) ἢ 
55. Τὴ, ἡ 8 28 ἀποδείξεων ταϑ 
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ἀλήϑειαν᾽ καὶ ὃ ϑεῖον τὸ ποιητικὸν γένος ἀποκαλῶν οὐκ ἂν 

τὴν ἄϑεον ἐπ᾽ αὐτὸ " καὶ γιγαντινὴν ἀναπέμποι περὶ τῶν 
ϑείων πραγμάτων ὑπόνοιαν᾽ καὶ ὃ σύν τισι Χάρισιν καὶ 
Μούσαις τοὺς ποιητὰς λέγειν ἃ λέγουσιν ἀποφαινόμενος 
τὴν ἐκμελῆ καὶ ἀνάρμοστον καὶ ἄχαριν φαντασίαν πόρρω ὅ 
τῆς ϑεωρίας αὐτῶν διφῳκίσϑαι πάντως σὐροείληφεν. ὅταν 

οὖν τὴν ποιητικὴν καὶ τὴν διὰ τῶν μύϑων ἔνδειξιν μὴ 
προσάγειν ταῖς τῶν νέων ἀκοαῖς νομοϑετῇ, πολλοῦ δεῖ τὴν 
ποιητικὴν αὐτὴν ἀτιμάζειν, ἀλλὰ τὴν τῶν νέων ἕξιν ὡς 402 

ἀγύμναστον πρὸς τὴν τούτων ἀκρόασιν ἀπάγει τῆς τοιᾶσδε 10 

μυϑοποιΐας. ὡς γάρ που καὶ ἐν ᾿Δλκιβιάδῃ δευτέρῳ 
φησίν [ρ. 1479], τοιοῦτόν ἐστιν τὸ τῆς ποιητικῆς γένος" 
φύσει γάρ ἐστιν σύμπασα αἰνιγματώδης καὶ οὐ τοῦ 

προστυχόντος ἀνδρὸς γνωρίσαι. τοιαῦτα δὲ καὶ ἐν Πο- 
λιτείᾳ σαφῶς ἔλεγεν 11 8784], ὡς ὁ νέος οὐκ ἔστι δυ- τὸ 
νατὸς κρίνειν ὅ τι τ᾽ ἔστιν ὑπόνοια καὶ ὃ μή. πάντῃ 
ἄρα φήσομεν αὐτὸν τὴν ἔνϑεον ἀποδέχεσθαι ποιητικήν, ἣν 

ϑείαν ἐπονομάξει καὶ τοὺς ἔχοντας αὐτὴν σιγῇ σέβειν ἀξιοῖ 
[τ6ρ. Π| 8785]. τοσαῦτα μὲν οὖν περὶ ταύτης εἰρήσϑω τῆς 
πρώτης καὶ ϑεόϑεν ὑφισταμένης ἐν ταῖς ἁπαλαῖς καὶ ἀβά- 30 
τοῖς ψυχαῖς. 

Μετὰ δὲ ταύτην τὴν ἐπιστήμονα τῶν ὄντων καὶ κατὰ 
γοῦν καὶ φρόνησιν ἐνεργοῦσαν ϑεωρήσωμεν., ἣ πολλὰ μὲν 

περὶ τῆς ἀσωμάτου φύσεως νοήματα τοῖς ἀνθρώποις ἐξέ- 534 

φηνεν, πολλὰ δὲ περὶ τῆς σωματικῆς ὑποστάσεως | εἰκότα τ. τοῦτ. 
προήγαγεν εἰς φῶς δόγματα, διηρευνήσατο δὲ καὶ τὴν καλ- 
λίστην καὶ τοῖς ἤϑεσιν πρέπουσαν συμμετρίαν καὶ τὴν 
ἐναντίαν πρὸς ταύτην διάϑεσιν, πάντα δὲ ταῦτα μέτροις τε 
καὶ δυϑμοῖς κατεκόσμησεν οἰκείοις. τοιαύτην γάρ που καὶ 

τὴν Θεόγνιδος ποιητικὴν εἶναί φησιν ὃ ᾿Αϑηναῖος ξένος 80 

6 διωνκεῖσϑαι 9 ἀλλ᾽ οὐ οχ ἀλλὰ ταϑ 10 ἀπάγειν 
͵ 

1ὅ ὁ νέοσ οχ ὄντοσ ταἕὅ 24 ἐξέφηνεν 20 διερευνήσατο, 
ΟΟΥΥ. τ 
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[165. 1 6805], ἣν ἐγκωμιάξει τῆς Τυρταίου μειζόνως, διότι 
τῆς ὅλης ἀρετῆς ἐστιν ὃ Θέογνις διδάσκαλος καὶ τῆς εἰς 

ὅπασαν διατεινούδσης τὴν πολιτικὴν ξωήν. ὃ μὲν γὰρ τὴν 
πιστότητα τὴν ἐκ τῶν ἀρετῶν ἁπασῶν συμπληρουμένην 
ἀποδέχεται καὶ τὴν ἀληϑεστέραν κακίαν ἐμβάλλει τῶν πό- 

λεῶν τὴν στάσιν καὶ εἰς μίαν ὁμόνοιαν περιάγει τὰς τῶν 

πειϑομένων ξωάς. ὃ δὲ αὐτὴν καϑ' ξαυτὴν τὴν ἀνδρείαν 
ἕξιν ἐγκωμιάζει καὶ εἰς ταύτην προτρέπει τῶν ἄλλων ἀμε-- 
λήδσας ἀρετῶν. κάλλιον δὲ ἀκούειν αὐτῶν τῶν τοῦ Πλά- 

τὸ ῶνος ῥημάτων. ποιητὴν δὲ καὶ ἡμεῖς μάρτυρα ἔχομεν 
Θέογνιν, πολίτην τῶν ἐν Σικελίᾳ Μεγαρέων, ὅς 

μι 

φησιν᾽ 
πιστὸς ἀνὴρ χρυσοῦ τὲ καὶ ἀργύρου ἀντερύ- 

σασϑαι 

1 ἄξιος ἐν χαλεπῇ. Κύρνε, διχοστασίῃ. 
-" ’ 2 )» ἤ 9 ’, 

τοῦτον δή φαμὲν ἕν πολεμῷ χαλεπωτερῷῳ ἀμείνονα 

ἐκείνου πάμπολυ γενέσϑαι, σχεδὸν ὅσον ἀμείνω 

δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη καὶ φρόνησις εἰς ταὐὖ- 
λ 2 »-7Σὦ Ν 2 ’ 2 “Σ« ᾽ὔ ») [4 τὸν ἐλθοῦσαι μετὰ ἀνδρείας αὐτῆς μόνον ἀνδρείας. 

Α Ἁ , ν Ἁ 2 ’ » 2 ἢ 

80 πιστὸς γὰρ Καὶ υγιὴῆς ἐν στασὲξσιν οὐ ἂν ποτὲ γὲε- 

νοιτὸ ἄνευ ξυμπάσης ἀρετῆς. ἐνταῦϑα τοίνυν ἀποδέχε- 
ται τὸν Θέογνιν ὡς πολιτικῆς ἐπιστήμης μετέχοντα καὶ τῆς 

ὅλης ἀρετῆς, ἣν δὴ πιστότητα κέκληκεν, ἡγεμόνα καὶ σύμ- 

84. βουλον᾽ ἐν δὲ ᾿4λκιβιάδῃ δευτέρῳ [ρ. 1425] τὸν ὀρϑό- 
τοῖν. τατον τῆς εὐχῆς τρόπον ἀφοριζόμενος καὶ ἀ σφαλέστατον 

εἰς τὴν ποιητικὴν αὐτὸν ἀναπέμπει τὴν ἔμφρονα. κινδυ- 
, “ 5 2 ’ , , , νεύειν γοῦν, ὦ «Ἃλκιβιάδη, φησίν, φρόνιμὸς τις 

8 8 ἁπασῶν 4 ἅπασαν (οἵ. ΡῚ]. 6800) [| συμπεπληρωμένην 
τηὴϑ ὅ ΠΘΙΏΡΘ (ἢ) καὶ | ἁληϑιεστέραν ταΐγυτη, 564 ἴοτῦθ σϑεαμα; 
Ῥ]. ϑῃΐτη 1. ὁ. 6294 στάσιν αἰδοθγηιῦ ἃ 6110 οχύθσῃο οὖ νοοδὺ 
πάντων πολέμων χαλεπώτατον. ΝΊΒῚ οτία Ῥτγϑθδύδὺ θάθγθ ἀληῦ. 
καλοκαγαϑίαν, (ἣν ἐκβ. [ ἐκβάλλει [ πολιτειῶν ταῦ 11 ἐκείνου --- 
ὅσον ἴτα. ταῦ] γίγνεσθαι οὺὑ ἀμείνων ῬῚ 19 ἀνδρίασ ὈΪ5 24 πι- 
στοτάτην, ΟΟΥΤ. τη ἀν. 27 γοῦν οὔατα Ῥ]. Β] γὰρ ΡΒ]. Τ 
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5 » - δ ᾽ ἐλ - ᾽ 4 ᾽ εἶναι ἐκεῖνος ὁ ποιητής. ὃς δοκεῖ φίλοις ἀνοήτοις 
τισὶ χρησάμενος, ὁρῶν αὐτοὺς καὶ πράττοντας καὶ 
εὐχομένους ὅπερ οὐ βέλτιον ἣν. ἐκείνοις δὲ ἐδόκει, 
κοινῇ ὑπὲρ ἁπάντων εὐχὴν ποιήσασϑαι. λέγει δέ 
σῶς ὧδέ" ὅ 

-- - ᾿ } 2 Ἁ Ἁ 2 ’ » Ζεῦ βασιλεῦ. τὰ μὲν ἐσϑλὰ καὶ εὐχομένοις πα! 

ἀνεύκτοις 

ἄμμι δίδου, τὰ δὲ λυγρὰ καὶ εὐχομένων ἀπέρυκε. 
τὴν γὰρ διάκρισιν τῶν ἀγαϑῶν καὶ τῶν κακῶν καὶ τὴν 

πρέπουσαν ταῖς μέσαις ἕξεσιν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ ϑεῖον τὸ 
ς ὔ ὔ ς ͵ 2 ὔ , - ᾿ ᾿ “ 
ὁμιλίαν μόνος, ὁ ἐπιστήμων ἁφορίζευν κύριος" καὶ διὰ τοῦτο 

καὶ τὸν τῶν στίχων τούτων ποιητὴν φρόνιμον ὃ Σωκράτης 
2 ἀπεκάλεσεν, ὡς οὔτε δι᾿ ἐνθουσιασμὸν οὔτε δι΄ ὀρϑὴν δόξαν, 

») ᾿ 25.» 2 ᾽ ὔ Α Α -"Ν 2 ’ » 
ἀλλὰ δι΄ ἐπιστήμην κρίνοντα μὲν τὰς τῶν αἰτουμένων φύ- 

σεις, στοχαζόμενον δὲ καὶ τῆς τῶν αἰτούντων ἕξεως. σώ- 15 
ἕοντα δὲ τὸ πρέπον ταῖς ἀγαϑουργοῖς τῶν ϑεῶν δυνάμεσιν. 

} Ἁ Α 7 2 ᾽ Ν - 5.» 2 ᾿ ’ καὶ γὰρ τὸ πάντας ἐπιστρέψαι διὰ τῆς εὐχῆς εἰς τὴν μίαν 
--Ὁ Α Ἁ ᾽ ᾿ Α “-᾿ 9 “- Α δ ; 

τοῦ Διὸς βασιλιψὴν πρόνοιαν. καὶ τὸ τῶν ἀγαϑῶν τὴν ὑπὸό- 

στασιν ἐξάψαι τῆς τοῦ ϑεοῦ δυνάμεως. καὶ τὸ τῶν ἀλη- 

ϑινῶν κακῶν τὴν γένεσιν ἀφανίδαι διὰ τῆς τοῦ κρείττονος 30 

εὐμενείας. καὶ ὕλως τὸ ταῦτα τοῖς μὲν εὐχομένοις ἄγνωστα 
φάναι, τῷ δὲ ϑεῷ κατὰ τοὺς προσήκοντας ὅρους διακεῖρι- 
μένα. φρονήσεώς ἐστι καὶ ἐπιστήμης οὐ τῆς τυχούσης ἔρ- 

γον. εἰκότως δὴ οὖν τὴν τοιαύτην ποιητικὴν ἔμφρονα καὶ 

ἐπιστήμονά φαμεν ὑπάρχειν᾽ ἡ γὰρ ταῖς μέσαις ἕξεσιν τὰς 535 
δρϑὰς  ἀφορίξειν δυναμένη δόξας αὕτη δή που κατὰ τὴν ξ. το8:. 

τελέαν ἐπιστήμην ὑφέστηκεν. 

κ ΓΣ Τὸ τρίτον δὴ οὖν περὶ τῆς μιμητικῆς λέγωμεν, ἣν ποτὲ 

μὲν εἰκάζειν τὰ πράγματα . ποτὲ δὲ φαινομένως ἀποτυ- 
ποῦσϑαι προείπομεν. ταύτης γὰρ δὴ τὸ μὲν ὅσον εἰκαστι- 80 

1 δοκεῖ μον ῬῚΊ. 4 ἁπάντων αὐτῶν Ρ]Ί. 8. δεινὰ κ. εὐχο- 
μένοις ἁπαλέξειν ῬΊ. (αὖ Ῥγοοίαθ οὐΐαια ΑΡ Χ 108 Αποῃ. 8}. 
ΒΌγΘΒΟἢ ΚΊΙΔΥῸΒ 1ΟΥ, 4) 
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κόν ἐστιν ὃ ᾿ά4ϑηναῖος ξένος ἐναργῶς ἡμῖν παραδίδωσιν, 
τὸ δὲ ὅσον φανταστικόν, ὃ ἐν τῇ Πολιτείᾳ Σωκράτης 
παρίστησιν. ὅπως δὲ ταῦτα διενήνοχεν ἀλλήλων. τό τε 

εἰκαστικὸν λέγω τῆς μιμητικῆς εἶδος καὶ τὸ φανταστικόν, 

5ὃ Ἐλεάτης ξένος ἡμᾶς ἱκανῶς ἀναδιδάσκει. δύο γάρ, 

φησί [βϑορῃ. 2854], φαίνομαι καϑορᾶν εἴδη τῆς μιμη- 

τικῆς, μίαν μὲν τὴν εἰκαστικὴν δρῶν ἐν αὐτῇ τέχνην. 

ἔστιν δὲ αὕτη μάλιστα, ὁπόταν κατὰ τὰς τοῦ παρα- 
δείγματος δυμμετρίας τις ἐν μήκει καὶ πλάτει καὶ 

10 βάϑει καὶ πρὸς τούτοις ἔτι χρώματα ἀποδιδοὺς τὰ 

προσήκοντα ἑκάστοις τὴν τοῦ μιμήματος γένεσιν 

ἀπεργάξηται. --- - τί δέ; οὐ πάντες οἷ μιμούμενοί τι 
τοῦτ᾽ ἐπιχειροῦσι δρᾶν; --- οὔκουν ὅσοι γε τῶν με- 

,ὔ Ὰ ’ ΦΥ͂ ν)} ΄ 2 γάλων πού τι πλάττουσιν ἕργων ἢ γράφουσιν. εἰ 

16 γὰρ ἀποδιδοῖεν τὴν τῶν καλῶν ἀληϑινὴν συμμε- 
, 5 5. ὦ , } »" ; 27 

τροίαν οἶσϑ' ὅτι σμικρότερα μὲν τοῦ δέοντος τὰ ἄνω; 
, Χ ᾿ ’ ὔ 2.»ϑ .Ἃ ᾿ Ἁ " , 

μείξω δὲ τὰ κάτω φαίνοιτ᾽ ἂν δια τὸ τὰ μὲν πόρ- 
2 ᾳῳὖ “ὍἝὉ οῶϑεν͵ τὰ δὲ ἐγγύϑεν ὑφ΄ ἡμῶν ὁρᾶσϑαι. --- πάνυ 

Α 5' ς. 2 5 " ἤ . 2 Ν 2.» 
μὲν οὖν. --- ἠρ΄ οὖν οὐ χαίρειν τὸ ἀἁληϑὲς ἐάσαντες 

90 οὗ δημιουργοὶ νῦν οὐ τὰς οὔδας συμμετρίας, ἀλλὰ 

δοξούσας εἶναι καλὰς τοῖς εἰδώλοις ἐναπεργάξον- 
"Ὁ 2 4 5 

ται: ταῦτα δὴ διελόμενος ὁ λεάτης ξένος εἰκότως οἶμαι 

καὶ ἐπὶ τέλει τοῦ διαλόγου [ρ. 2645] τὸν σοφιστὴν ἐνδῆσαι 
- ς “Ὁ ᾿ ή -“ 9 - Α 

ἔντοδν. τῇ ὁριστινῇ μεθόδῳ βουλόμενος τῆς εἰδωλουργιμῆς τὸ 
᾿ ἢ ᾿ 2 ᾿ ᾿ ΚἜΨᾳ0Φ.0ΕΙ ι τ᾿ ἢ 

45 μὲν εἰκαστικὸν ἔϑετο, τὸ δὲ φανταστικόν" τὸ μὲν οἷόν ἔστι 

τὸ παράδειγμα, τοιοῦτον ἀπεργαζόμενον τὸ μίμημα. τὸ δὲ 
φαίνεσϑαι τοιοῦτον τὸ γενόμενον οἷον τὸ μιμηϑὲν παρα- 

σκευάζον. καὶ τῆς μιμητικῆς τοίνυν τῆς ποιητικῆς τὸ μὲν 

εἰκαστικόν ἐστιν, αὐτὰ τὰ πράγματα περὶ ὧν ποιξῖται τοὺς 
Ϊή »} ᾽ὔ Α Α ’ἤ, » 2 4 Α 5. Ν 

80 λόγους ἀποτυπούμενον. τὸ δὲ μείξω καὶ ἐλάττω τὰ αὐτὰ 

11 ἑκάσταις ΡΊ. Β8᾽ 18 οὐκοῦν 18 πάνυ μὲν οὖν οἴη. 
ῬΙ. Β 20 Ψῦν ΟΧΡ. τη | οὐ 58. τὰ 21 τὰς δοξούσας ΡΙ. 
21 παρεσκεύαζεν 89 εἰκαστικόν ΟΧΣ ξἕκαστονεκαστον τὰ 
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φαίνεσθαι καὶ τὴν ὁμοίωσιν ἐν φαντασίᾳ κειμένην ἔχειν, 408 
9 2 2 9 ’ Ϊή δ } Ἁ Α Ο 

ἀλλ᾽ οὐκ ἀληϑείᾳ παρεχόμενον. 10 μὲν δὴ μιμητικὸν ἅμα 
“»“νΝ ’ ᾺἋ 

καὶ εἰκαστικὸν ὃ ᾿4ϑηναῖος ξένος μνήμης ἠξίωσεν. τὴν 

γὰρ μουσιμὴν οὐ τὴν ἡδονὴν τέλος ποιουμένην, ἀλλὰ τὴν 
πρὸς τὸ παράδειγμα ἀφομοίωσιν. καὶ τὴν ὀρϑότητα τοῦ ὅ 

μιμήματος ἐπιδεῖξαι προϑέμενος οὑτωσί πῶς φησίν [16σ. Π 
Ο». ’ ᾿ς -Ὡ - ΐν ’ 2 ’ὔ ΟὟ , 

6677] τί δὲ; τῇ τῶν ὁμοίων ἐργασίᾳ, ὅσαι τέχναι 

ἐκαστικπαί, ἄρ᾽ οὐκ. ἂν τοῦτο ἐξεργάξ ὁ μὲ εἶκα . ἂρ . ργάξωνται, τὸ μὲν 
ς ᾿ 2 2 "Ὁ ᾽ Ιή 2. , ἡδονὴν ἐν αὐτοῖς γίνεσϑαι, παρεπόμενον ἐὰν γί- 

νηται, χάριν αὐτὸ δικαιότατον ἂν ἡμῖν προσδαγο- 1ὸ 
’ Ἁ Ἁ 9 7 Ὰ “-- ᾽ ζ 2 ᾽ ρξύειν: τὴν δὲ ὀρθότητά που τῶν τοιούτων ἡ ἰσό- 

της ἄν, ὡς ἐπὶ τὸ πᾶν εἰπεῖν, ἐξεργάξοιτο. --- --- 

οὐκοῦν καὶ μουσικήν γὲ πᾶσάν φαμὲν εἰκαστικήν 

τε εἶναι καὶ μιμητικήν; ἥκιστα ἄρα ὅταν τις μου- 
Ἃ ν " ῳ ’ὔ -»" 9 ᾿ σικὴν ἡδονῇ φῇ κρίνεσθαι, τοῦτον ἀποδεκτέον τὸν τῦ 

- ι -“Ἁ ο- 

λόγον. καὶ ἐφεξῆς [ρ. 6685]: καὶ μὴν τοῦτό γε πᾶς 

ἂν ὁμολογοῖ περὶ μουσικῆς, ὅτι πάντα τὰ περὶ αὐὖ- 
4 2 ᾽ [ὰ , 9 ’ὔ Α τήν ἐστι ποιήματα μίμησίς τε καὶ ἀπεικασία. καὶ 

τοῦτό γε μῶν οὐκ ἂν ξύμπαντες ὁμολογοῖεν ποιη- 
ταί τὲ καὶ ἀκροαταί; --- καὶ μάλα. τὴν ἄρα ποιητικὴν 30 

7 Ὕ - ΄“- ; “ὦ. κ- - ταύτην, ὕδση τῇ μουσικῇ συντέτακται τῇ παιδευτικῇ τῶν 
ἠϑῶν καὶ τάς τε ἁρμονίας δύναται κρίνειν καὶ τοὺς ῥυ- 1. τόθ. 
ϑμούς, εἰκαστικὴν ἄν τις ἐν δίνῃ προσείποι καὶ οὕτω μιμη- 

9 ΄, 

τωνήν" διὸ καὶ οὐ τὴν ἡδονὴν τέλος ἔχει, ἀλλὰ τὴν ὀρϑό- 

τητὰ τῶν εἰκασϑέντων. Τὸ μὲν οὖν εἰκαστικὸν αὐτῆς τοι- 30 
-»“ὝἭ . Α Α Α 3 - 3 Γ ’ 

οὕτον᾽ τὸ δὲ φανταστικὸν ἐκ τῶν ἐν Πολιτείᾳ γεγραμμένων 
4 9 ’, Ἁ ς ᾽ὔ ΥΩ ’ 2 Α κατανοήσωμεν. ἀποδείξας γὰρ ὁ Σωκράτης, ὅτι τρίτος ἀπὸ 

-ν 

8 οὐκὰν οΧ οὖν καὶ 9 παρεχόμενον (χ ἸΤ. τη), π' 85. τη 
10 ἡμῖν] εἴη ΡΙ. 11 τὴν δέ γε ῬῚ. ] ἣ! ἔστησαν, ἵνα. γρ. 

ἡ ἰσότησ ἂν τα 18 καὶ] ν ΟΣ ν ταῦ ἂν... οἵη. Ρ]. 11 τῆς 
μουσικῆς ῬῚ. 18 ποιήματα] αϑ' ϑυργῶ οὐ 58. τ 32 19 σύπαν- 
τεσ, ξ. οὐ μ 55. το 20 φροβὺ ἀκροαταὶ [οτὺ. δαα. οχ ΡΙ. καὶ 
ὑποκριταί 22 ἀριϑμοὺσ, οογγ. Ὁ 24 ἔχειν 
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τῆς ἀληϑείας καὶ μιμητικός ἐστιν ὃ τοιοῦτος ποιητής, οἷον 
ν) "»ὉὋ΄ Ὰ } -Ὁ- δῳιω ’ὔ; [2 

ἐπισκοπεῖν προύϑετο, καὶ τοῦτο ἑξῆς προστίϑησιν, τέ μι- 

μεῖται φανταστικῶς τῷ τῆς ζωγραφίας παραδείγματι προσ- 

χρώμενος. τὸν μὲν δὴ μιμητὴν ὡμολογήκαμεν. εἰπὲ 
5 δέ μοι περὶ τοῦ ξωγράφου τόδε, πότερα ἐκεῖνο αὖ- 

4 Α 2 Ὁ ’ ΑΥ̓͂ -“ ᾿) -“ τὸ τὸ ἐν τῇ φύσει ἕκαστον δοκεῖ σοι ἐπιχειρεῖν μι- 
-Ὁ μὴ “- -ὔ Ὁ 

μεῖσϑαι ἢ τὰ τῶν δημιουργῶν ἔργα; -- τὰ τῶν 

δημιουργῶν, ἔφη. --- ἂρα οἷα ἔστιν ἢ οἷα φαίνεται; 
τοῦτο γὰρ ἔτι διόρισον. --- πῶς λέγεις; ἔφη. --- ὧδε. 

’ 2.» 2 ἤ 2 Ἁ “» 2.» 

ιογλίνη ἐάν τε ἐκ πλαγίου αὐτὴν ϑεᾷ ἐὰν τε καταν- 

τικρὺς ἄν τε ὅπῃ οὖν, μή τι διαφέρει αὐτὴ αὐτῆς, 

«ἢ» διαφέρει μὲν οὐδέν, φαίνεται δὲ ἀλλοία; καὶ τὰ 

ἄλλα ὡσαύτως: --- οὕτως. ἔφη. φαίνεται, διαφέρει δὲ 
οὐδέν. --- τοῦτο δὴ αὐτὸ σκόπει" πρὸς πότερον γρα- 

1 φικὴ πεποίηται περὶ ἕκαστον, πότερα πρὸς τὸ ὃν 
ὡς ἔχει μιμήσασϑαι, ἢ πρὸς τὸ φαινόμενον ὡς φαί- 

νεται; φαντάσματος ἢ ἀληϑείας οὖσα μέμησις; -- 

φαντάσματος ἔφη ΤΧ ὅ979 5αα.1. διὰ δὴ τούτων ἔναρ- 

γέστατα παρίστησιν ὃ Σωκράτης, ὅτι τὸ φανταστικὸν τοῦ 

0 μιμητικοῦ γένους τῆς ποιητιμῆς ἀποτεμόμενος ἡδονῆς τε 

στοχάζξεσϑαν μόνης καὶ τῆς τῶν ἀκουόντων αὐτὸ ψυχα- 
τ 1ο9ν. γωγίας φησίν. καὶ γὰρ | ταύτης τῆς μιμήσεως τὸ φαν- 

ταστιπὸν ἀπολείπεται τοῦ εἰκαστικοῦ, καϑ΄ ὅσον ἐκεῖνο μὲν 

πρὸς τὴν ὀρθότητα βλέπει τοῦ μιμήματος, τοῦτο δὲ ἄρα πρὸς 
45 τὴν ἐκ τῆς φαντασίας τοῖς πολλοῖς γινομένην ἡδονήν. Τὰ 

μὲν οὖν γένη τῆς ποιητιτῆς τοιᾶσδε καὶ παρὰ τῷ Πλάτωνι 
διακρίσεως ἠξίωται. τὸ μὲν ὡς κρεῖττον ἐπιστήμης. τὸ δὲ 
(ὡς) ἐπιστημονικόν, τὸ δὲ ὡς ὀρϑοδοξαστικόν, τὸ δὲ ὡς 
καὶ τῆς ὀρϑῆς δόξης ἀπολειπόμενον. λέγει γοῦν περὶ τοῦ 

80 ἐσχάτου σαφῶς [ρ. 6023], ὡς οὔτε ἄρα εἴσεται οὔτε 

8 ξωγραφίασ (ἃ. δ) 6 δοι] ον ἴτ. τοῦ 10 κλίνη ἐάν ΡΙῚ 
μλίνησ ἄν ἐάν οΧΣ ἄν καταντικρὺ ΡΙ. 11 ἄν τε] ἢ Ρ].! ἑαυ- 
τῆσ ῬῚ. [ἢ δα. ΘΧΡΙ. 14,ἡ γραφικὴ ΡΕῚ. 18 δὴ 55. ταῦ 
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ὀρϑοδοξάσει ὃ τοιόσδε μιμητής. οἷον τὸν ποιητὴν τοῦ- 
κ)ὶ 

τον ἐλέγομεν, περὶ ὧν ἂν μιμῆται πρὸς κάλλος ἢ 

πονηρίαν. 

Ὅτι χαὶ ἡ Ὁμήρου ποίησις 
ἐπιδείκνυσι τὰς τρεῖς ἰδέας ἐν ἑαυτῇ τῆς ποιητικῆς. ὁ 

Τούτων δὲ αὖ διωρισμένων ἐπὶ τὴν Ὁμήρου ποίησιν 
92 7 Α 4 - 2 2 -. -Ὁ 

ἀναδράμωμεν καὶ ϑεωρήσωμεν πᾶσαν ἐν αὐτῇ ποιητικῆς 
[κι δ ᾽ 7 Ἁ Ἁ "“-΄᾿ ν] - Α »“οΣἷ ἕξιν διαλάμπουσαν, διαφερόντως δὲ τὰς τοῦ ὀρϑοῦ καὶ τοῦ 

καλοῦ στοχαξομένας. ὅταν μὲν γὰρ ἐνθουσιάξων ἐνεργῇ καὶ 
ταῖς Μούσαις κάτοχος ὧν καὶ τὰ μυστικὰ περὶ αὐτῶν τῶν 10 

ϑεῶν ἀφηγῆται νοήματα, τηνικαῦτα κατὰ τὴν πρωτίστην 
-"-Ὁ 9 Ά ω ““ αι 

ἐνεργεῖ καὶ ἔνϑεον ποιητικήν" ὅταν δὲ αὖ τὴν τῆς ψυχῆς 

ξωὴν καὶ τὰξ ἐν τῇ φύσει διαφορὰς καὶ τὰ πολιτικὰ καϑή- 

κοντα διεξίῃ, τότε δὴ μάλιστα κατὰ τὴν ἐπιστήμην διατί- 
Α , . . Α ; 2 » 

ϑησιν τοὺς λόγους" ὅταν δὲ ἄρα τοὺς προσήκοντας ἁποδιδῷ 16 

τῆς μιμήσεως τύπους τοῖς τε πράγμασι καὶ τοῖς προσώποις, 

τηνικαῦτα κατὰ τὴν εἰμαστικὴν προΐσταται τὴν μίμησιν" 

ὅταν δὲ οἶμαι πρὸς τὸ φαινόμενον τοῖς πολλοῖς. ἀλλ᾽ τ ττ0τ:. 

οὐ πρὸς τὴν ἀλήϑειαν τοῦ ὄντος ἀποτείνηταν καὶ οὕτω δὴ 

τὰς τῶν ἀκουόντων ἐπάγηται ψυχάς, τότε που κατὰ τὸ 30 
, 9 ’ . Ι " - “Ι 32 ᾿} Α - 

φανταστικόν ἐστιν ποιητῆς. λέγω δὲ οἷον. ἵν ἀπὸ τῆς 

ἐσχάτης ἀρξώμεϑα τοῦ ποιητοῦ μιμήσεως. τὸν ἥλιον ἔστιν 
ἢ ’ Ἁ 9 Δ ν»} 7 -»" ’ὔ; , ὅπου λέγει τὰς ἀνατολὰς ἀπὸ τινος ποιεῖσθαι λίμνης παὶ 

τὰς δύσεις ὡσαύτως οὐχ ὡς ἔστιν ἑἕκάτερον τούτων οὐδ᾽ ὡς 
2 

γίνεται λέγων οὐδὲ ταύτῃ μιμούμενος διὰ λόγων, ἀλλ᾽ ὡς 536 

φαίνεται ταῖς αἰσϑήσεσιν ἡμῶν διὰ τὴν ἀπόστασιν" τοῦτο 

τοίνυν καὶ πᾶν τὸ τοιόνδε φανταστικὸν τῆς ποιήσεως φαϑί 

μὲ λέγειν. πάλιν ὅταν τοὺς ἥρωας μιμῆται πολεμοῦντας ἢ 

1 ὀρϑὰ δοξάσει Ῥ]. ὁ τῶν ΟΧ τούτων ταῖΐ, δὲ αὖ ΘΧ᾽ ταῦ 
16 ἀποδιδῷ 21 οἵ γ1 91 φαϑί μὲ ϑυαβρθοούσχῃ 



ἘΠ ΤῊΝ ΠΟΛΙΤΈΙΑΝ 1923 

βουλευομένους ἢ λέγοντας κατὰ τὰ εἴδη τῆς ζωῆς. τοὺς 
μὲν ὡς ἔμφρονας, τοὺς δὲ ὡς ἀνδρείους, τοὺς δὲ ὡς φιλο- 

τίμους. τῆς εἰκαστικῆς ἂν εἴποιμι τὸ τοιοῦτον ἔργον ὑπάρ- 

χειν. καὶ μὴν καὶ ὅταν ἢ τὰς διαφόρους ὑποστάσεις τῶν 

ὅ μορίων τῆς ψυχῆς εἰδὼς ἀναφαίνηται καὶ διδάσκων, ἢ τὴν 
ἐξαλλαγὴν τοῦ εἰδώλου πρὸς τὴν χρωμένην ψυχὴν ἢ τὴν 
τάξιν τῶν ἐν τῷ παντὶ στοιχείων, γῆς ὕδατος ἀέρος αἰὐϑέ- 

οος οὐρανοῦ, ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον, τὴν ἐπιστήμονα τῆς 
ποιητικῆς δύναμιν ταύτην ἂν ἐγὼ ϑαρρῶν ἀποφηναίμην. 

10 ἐφ᾽ ὅπασι δὲ τούτοις ὅταν περί τε τῆς δημιουργικῆς ἡμᾶς 

ἀναδιδάσκῃ καὶ τῆς εἰς τρία διανομῆς τῶν ὅλων, ἢ ὅταν 

404 περὶ τῶν Ἡφαίστου δεσμῶν, ἢ ὅταν περὶ τῆς πατρικῆς 

τοῦ Διὸς ἑνώσεως πρὸς τὴν γόνιμον ϑεότητα τῆς Ἥρας δι᾽ 
ἔπιον. ἀλύτου συμπλοκῆς, τότε δὴ φαίην ἂν αὐτὸν ἐνθουσιά- 

ι ἕξειν σαφῶς καὶ διὰ τὴν ἐκ τῶν Μουσῶν κατοκωχὴν τὰ 
τοιαῦτα διατιϑέναι μυϑολογήματα. δηλοῖ δέ που καὶ αὐτὸς 

ἐπὶ τοῦ Ζημοδόκου τὴν ἐκ ϑεῶν ὡρμημένην ἐνέργειαν, 

λέγων πρὸ τῆς ὠδῆς ὅτι δομηϑεὶς ϑεοῦ ἤρχετο καὶ ὅτι 
ἔνϑεος ἦν καὶ ὅτι ἡ Μοῦσα αὐτὸν ἐφίλησεν ἢ ὃ μουση- 

80 γέτης ϑεός" 

ἢ σέ γε Μοῦσ᾽ ἐδίδαξε Διὸς παῖς ἢ σέ γ᾽ 'Δ4πόλ- 

᾿ λῶν" 

λίην γὰρ κατὰ κόσμον ᾿Δχαιῶν οἶτον ἀείέδεις, 
ὅσσ᾽ ἔρξαν τ᾽ ἔπαϑόν τε καὶ ὅσσ᾽ ἐμόγησαν ᾿Δχαιοί 

86 [Οἅ. 9. 488---4901. 
Καίτοι γε ὅτι τὸν Ζημόδοκον ὡς ξαυτὸν τρόπον τινὰ προΐ- 
σταται καὶ τῶν περὶ ἑαυτὸν παϑημάτων παράδειγμα ποιεῖ 

ται, τῶν διατεϑρυλημένων ἐστὶν ἱπμανῶς. καὶ τὸ 

ὅ καὶ ΘΧρΡ. το αν. | οἵ. 1δ68ὅ.1. 172.6 10 περί τε] περὶ 
τὸ 11 πϑῆρο ἀναδιδάσκῃ {μονάδος» οἷ, 164,26. 156, 80 
18 ἑνώσεως] νοήσεωσ 18 οὗ 3' 499. 68 28 διατεϑρυλη- 
μένων] λὴ 1γ. τα 

Ῥβοσμσβ, θἅ. Κ ΤΟΙ]. 18 



1904 ΠΡΟΚΛΟΥ͂ 

ὀφθαλμῶν μὲν ἄμερσε, δίδου δ᾽ ἡδεῖαν ἀοιδὴν 
[0ἅ. 9. 64] 

2 Α 3 5. κ᾿ “ ᾿ "ὃ »»"ν ᾿} 
ἄντικρυς τὸν κατ΄ αὐτὸν μῦϑον εἰς ἐκεῖνον ἀναπέμπσειν 

ἔοικεν. τοῦτον δ᾽ οὖν ἐνθεάζοντα λέγειν ἃ λέγει σαφῶς 

διϊσχυρίξεται. ὅ 
2 " 5 [μὴ , ᾿ - 2 -  δω Αλλ᾽ εὖ γε ὅτε Ζημοδόκου καὶ τῆς ἐνϑθεαστικῆς φδῆς 

, . »" , ; 
ἐπεμνήσθϑημεν᾽ δοκεῖ γάρ μοι κατὰ τὰ πρόσϑεν εἰρημένα 

τῆς ποιήσεως γένη διελεῖν τοὺς παρ᾽ αὐτῷ μνήμης ἤξιω- 
ἃ μένους μουσικούς. ὃ μὲν γὰρ Φημόδοκος ἔνϑους ἦν, ὥσπερ 

εἴρηται, καὶ τὰ ϑεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπινα ἀφηγούμενος, καὶ 10 
β ϑεόϑεν ἐξάψασϑαι λέλεκται τὴν ἕαυτοῦ μουσικήν ὁ δὲ 

7 ς 2. 393 ὔ Ν ᾿ - ὔ - ’ 
Φημιος ὁ ἕν Ιϑάχῃ "ατὰ τὴν γνῶσιν μάλιστα τῶν τὲ ϑείων 

καὶ τῶν ἀνθρωπίνων ἐχαρακτηρίξετο᾽ 

Φήμιξε, πολλὰ γὰρ ἄλλα βροτῶν ϑελκτήρια οἷ- 
δας. 1ὅ 

ἔργ᾽ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε. τά τε κλείουσιν ἀοιδοί 

[α 88 5α.] 

7 λέγει που πρὸς αὐτὸν ἡ Πηνελόπη" τρίτος δὲ ἄλλος ὁ τῆς 

Κλυταιμνήστρας ᾧδός, μιμητικός τις ὡς ἔοικεν καὶ ὀρϑῇ 19 

δόξῃ χρώμενος καὶ τὰ τῆς σωφροσύνης μέλη προτείνων ξ. τ11:. 

τῇ γυναικί" 

πὰρ γὰρ ἔην καὶ ἀοιδὸς ἀνήρ, ᾧ πόλλ᾽ ἐπέ- 
τελλεν 

᾽Ατρείδης Τροίηνδε κιών [γ 267 56.]. 

καὶ μέχρι τῆς τούτου συνουσίας οὐδὲν ἀνόσιον ἔργον τῇ 596 
Κλυταιμνήστρᾳ πέπραττο, ταῖς παιδευτικαῖς ὠδαῖς σωφρονί- 

ὃ ζοντος αὐτῆς τὴν ἄλογον ξωήν. τέταρτος δὲ εἰ βούλει μου- 
σιπκὸς ἀνάλογον τῇ φανταστικῇ τῆς ποιήσεως ἰδέᾳ τεταγμέ- 
γος Θάμυρις ἐκεῖνος. ὃν αἵ Μοῦσαν λέγονται παῦσαι τῆς 
ὠδῆς" 80 

1 ἄμερεσξε 4 τοῦτο 7 κατὰ 6Χ καὶ τι αὰ86 δηηθῃ 
Ῥοβύθε ἀρ] ον 12 ὃ ϑυΐύθ ἐν 85. τηϑ 22 πὰρ δ᾽ ἄρ᾽ ρϑ81- 
ἔπ Ποιὰ. ΠΥ 
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αἷ δὲ χολωσάμεναι πηρὸν ϑέσαν [Β δὅ997᾽ 
πολυτροπωτέραν γὰρ καὶ αἰσϑητικωτέραν καὶ τοὺς πολ- 

Α 2. 9 τ Χ : ’, χ 
λοὺς ἀρέσκουσαν οὗτος μουσιμὴν μετεχειρίζετο. διὸ καὶ 

»-Ὡὦ΄ὖ Ιέ »ὋἮἬ - 

φιλονιμῆσαι λέγεται ταῖς Μούσαις, ὡς ἂν τῆς ἁπλουστέρας 
ῳ κ " 

μουσικῆς καὶ ταῖς Μούσαις οἰκειοτάτης τὴν ποιριλωτέραν 

ἐπίπροσϑεν ποιησάμενος καὶ ἀποπεσεῖν τῆς τῶν ϑεαινῶν εὐὖ- 
’ ν Ἁ - ΄- ᾽ ν} »} 2 ’ 2 μενείας. ὁ γὰρ τῶν Μουσῶν χόλος οὐκ εἰς ἐκείνας ἀνα- 

πέμπει τι πάϑος. ἀλλὰ τὴν τούτου δείκνυσιν ἀνεπιτηδειό- 

τητὰ τῆς ἐκείνων μεϑέξεως. οὗτος οὖν ἐστιν ὃ πολλοστὸς 

ἀπὸ τῆς ἀληϑείας ὠδὸς καὶ τὰ πάϑη τῶν ψυχῶν προκαλού- 
, Α Ἁ 2 -ς 2 Ἁ 2 2 4 

μδνος καὶ φανταστικὸς καὶ οὔτε δόξαν ὀρϑὴν οὔτε ἐπιστή- 

μην ἔχων περὶ τῶν μιμημάτων. 
᾽ 2 Ἁ - ͵ 5.ϑᾷβ( ͵ 7 

Πάντα ἄρα τὰ γένη τῆς ποιήσεως παρ Ομήφῳ τεϑεά- 
’ Α 2 ᾽’ ᾿. μεϑα, διαφερόντως δὲ τὸ ἐνθουσιαστικόν, καϑ' ὃ δὴ καὶ 

Ὰ ’ἤ ’ 9 “ , 2 ἷν -»Ὕ ’ μάλιστα χαρακτηρίξεσϑαί φαμεν αὐτόν (καὶ οὐχ ἡμεῖς μόνον, 
ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὃ Πλάτων ϑεῖον ποιητὴν καὶ ϑειότατον 

τῶν ποιητῶν καὶ παντὸς μᾶλλον ἄξιον ζηλοῦν πολλαχοῦ 
᾿ 5. ἢ ς 2 -»" 2 2 [7 - προσαγορεύων αὐτόν. ὡς ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν ἐδείκνυμεν) 

ἀμυδρότατον δὲ τὸ μιμητικὸν ἅμα καὶ φανταστικόν, ἵνα καὶ 

τοῖς πολλοῖς ἡ πιϑανός, καὶ ὅτι μὴ πᾶσα ἀνάγκη πᾶν τὸ 
» - 4 3 - 2 Α δή » - 

τοιοῦτον τῆς ποιήσεως ἐξῃρῆσϑαι. ἀλλὰ Ὅμηρος μὲν τοῦτον 
Α ᾽ . Ο Α - ’ , , 7 τὸν τρόπον᾽ οἷ δὲ τῆς τραγῳδίας πονηταὶ φανταστικποὶ μόνον 

2 “ - - ΄ ’ 4 

ὄντες καὶ τῆς τῶν πολλῶν στοχαζόμενοι ψυχαγωγίας εἰκότως 

κατὰ τοῦτο πλεονάζουσιν τῆς ποιήσεως τὸ εἶδος. ὥσπερ 

ὁ οὖν εἶ τις εἰς πόλιν εὐνομουμένην εἰσελϑὼν καὶ ϑεασά- 

μενος ἐκεῖ, καϑάπερ φησὶν ὁ ᾿ϑηναῖος ξένος [16ρ. ΤΠ 

6395]. καὶ τὴν μέϑην ἕνεκά τινος χρησίμου παραλαμβανο- 
μένην μὴ τὴν φρόνησιν τὴν ἐν τῇ πόλει μηδὲ τὴν ὕλην 
τάξιν ξηλώσειεν, ἀλλ᾽ αὐτὴν καϑ' αὑτὴν μόνην τὴν μέϑην, 

οὐκ ἐκείνην ἂν αἰτίαν ἔχοι τῆς ξαυτοῦ παρανοίας, ἀλλὰ 

1 αἱ δὲ] καί τε 4 φιλονεικῆσαν ταῦ 18 οὗ δὰ 1δδ, 2ὅ 
20 πεϊϑανόσ - 21 ἐξήιρηται 80 ἀλλὰ] ἀλλ᾽ αὖ 

183 
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Ὰ 2. ,.7 . , - ,ὔ ΝΟ ε.3 " ῳ τὴν οἰκείαν ἀσϑένειαν τῆς κρίσεως. οὕτως οἶμαι καὶ οἵ 
1 Α 2 - ς -“ 7 “ τραγῳδιοποιοὶ τὸ ἔσχατον τῆς Ομηρικῆς ποιήσεως ξηλώσαν- 

τες οὐκ εἰς ἐκεῖνον τὴν ἀρχὴν τῆς σφετέρας πλημμελείας, 
ἀλλ᾽ εἰς τὴν ξαυτῶν ἀναπέμπουσιν ἀδυναμίαν. λεγέσϑω 
τοίνυν ἡγεμὼν τῆς τραγῳδίας Ὅμηρος, καϑόσον αὐτὸν ἐζή- ὁ 
λωσαν οἱ τῆς τραγῳδίας ποιηταὶ τά τε ἄλλα, καὶ ὅτι μέρη 
τῆς ἐκείνου κατενείμαντο ποιήσεως, τὰ μὲν εἰκαστικῶς εἰρη- 
μένα φανταστιπμῶς μιμησάμενοι, τὰ δὲ ἐπιστημόνως συντε- 
ϑέντα ταῖς τῶν πολλῶν ἀκοαῖς προσαρμόσαντες. ἀλλ᾽ οὐ 

τραγῳδίας μόνον ἐστὶν διδάσκαλος (ταύτης μὲν γὰρ κατὰ τὸ 
τὸ ἔσχατον τῆς ξαυτοῦ ποιήσεως), ἀλλὰ καὶ τῆς Πλάτωνος 
ἁπάσης πραγματείας τῆς μιμητικῆς καὶ τῆς φιλοσόφου ϑεω- 

οίας ὅλης. 

Η Τί ἐστιν, ὅπερ ὁ Σωκράτης ἐν τῷ δεχάτῳ τῆς 14 
πολιτείας ἐχβάλλει τῆς Θμήρου ποιητικῆς, καὶ διὰ 2. 1ι5τ:. 

Υ ΄ ν “ δ Υ̓ ν 

τένας αἰτίας, χαὶ ὅτι οὐχ ὅλην αὐτήν, ἀλλ᾽ ὅτι τὸ 
ἔσχατον αὐτῆς ἀποδοκιμάξει μόνον. 

δ ξη, “ἡ ὦ ς Περὶ μὲν δὴ ποιητικῆς αὐτῆς καὶ τῆς Ὁμήρου τελεω- 
τάτης ποιήσεως ἱκανὰ τὰ εἰρημένα. τούτοις δὲ τοὺς τοῦ 
Σωκράτους ἀντιπαρατείνωμεν λόγους καὶ ϑεασώμεϑα. τίνα 30 

μὲν ἐλέγχει ποιητικὴν ἰδέαν, ὕπως δὲ αὐτὸν Ὅμηρον ἐξαι- 
ρήσωμεν τῶν πολλῶν ἐκείνων καὶ παντοδαπῶν ἐλέγχων" 

καὶ πρῶτον ὅτε μὴ πᾶσαν εὐθύνει τὴν ποιητιμὴν ἐκ τῶν 

γεγραμμένων ἐπιδείξωμεν. ἐν ἀρχῇ μὲν οὖν εὐθὺς τοῦ δὲε- 

κάτου βιβλίου᾽ καὶ μήν, ἦν δὲ ἐγώ, φησίν, πολλὰ μὲν 36 
Α 2 Α 9 - ν -“ο“’ΕἍΖ - ν] ’ ’ καὶ ἄλλα περὶ αὐτῆς ἐννοῶ (τῆς εἰρημένης πολιτείας 

-» - 2 λέγων), ὧς παντὸς ἄρα μᾶλλον ὀρϑῶς ὠκίξομεν τὴν 
πόλιν. οὐχ ἥκιστα δὲ ἐνθυμηϑεὶς περὶ ποιήσεως. 

4 οἵ, τορ. Χ δὅ989 7 εἰρημένα φανταστικῶσ ἴτα. τα 
20 ἀντιπαρατείνομεν 26 ἐννοῶ] νοῶ ἴγ. τα 28 ποιή- 

σεως λέγω. ---- Τὸ ποῖον; ἔφη. --- Τὸ μηδαμῇ ΡῚ. 
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τὸ μηδαμῇ παραδέχεσϑαι αὐτῆς ὅση μιμητική. παν - 
40ὕὅ τὸς γὰρ μᾶλλον οὐ παραδεκτέον νῦν καὶ ἐναργέ- 

10 

οι 

στερον; ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, φαίνεται [ρ. ὅ983]. καὶ πάλιν 
ς “κῳ . Ἁ ΄ᾷω “Ὁ ἑξῆς ὡς μὲν πρὸς ὑμᾶς εἰρῆσϑαι (οὐ γάρ μου κατε- 

- ω] 

ρεῖτε πρὸς τοὺς τραγῳδίας ποιητὰς καὶ τοὺς ἄλλους 

πάντας τοὺς μιμητικούς), λώβη ἔοικεν εἶναι πάντα 
᾿ " - - ἢ , ὃ ᾿ Ξ Ὁ τὰ τοιαῦτα τῆς τῶν ἀκουόντων διανοίας ἰρ. δ95]. 

Ἁ Α 5 »Ὃ - 

τὸ μὲν οὖν προκείμενον αὐτῷ τοῦτό ἔστιν, τὴν μιμητιχὴν 
, μόνον ποίησιν καὶ ταύτης ὡς δειχϑήσεται διαφερόντως τὴν 

φανταστινὴν ἐκβάλλειν. ἡμεῖς δέ. εἰ μὲν πᾶσαν ποιητικὴν 
,» 2 » 5 , 2. 5 ς , 5. τοιαύτην ἐνόμιξεν εἶναι. τάχ ἂν ὑπελαμβάνομεν αὐτὸν 

ς ὁμοίως ἅπασαν ἐλέγχειν" εἰ δὲ τὴν ἔνϑεον ποίησιν καὶ τὴν 
3 ἥ δάιθν. μετ΄ ἐπιστήμης τοὺς λόγους ποιου μένην ἕτέραν ἀπολεί- 

1 

20 

2 

ὅ 

ῶι 

σεν τῆς ἀτελοῦς καὶ μιμήσει χρωμένης, πρὸς μὲν ταύτην 
’, 2 Ν᾿ 2. ἡ 2 , . 2: , τείνειν οἰησόμεϑα τοὺς ἐλέγχους, ἐκείνην δὲ ἐξαιρήσομεν 

τῶν προκειμένων λόγων. δηλοῖ δέ που καὶ αὐτὸς εἰπὼν 
ἐν ἀρχῇ καὶ διορισάμενος [». ὅ955], ὡς οὐ χρὴ τῆς ποιη- 
τιμῆς ἀποδέχεσθαι ταύτην ὅση μιμητιμή. τό τε γὰρ πᾶσαν 

οἰόμενον εἶναι μιμητικὴν τοῦτο προστιϑέναι περιττόν, καὶ 
τὸ κατὰ πάσης τοὺς αὐτοὺς ἐφαρμόττειν λόγους ὑπολαμβά- 

νοντὰ πρὸς τὴν μιμητικὴν ἀποτείνεσϑαν μόνην ἄλογον. 

λείπεται ἄρα τοσοῦτον φάναι τῆς ποιητικῆς εὐθύνεσϑαι 
Υ͂ [κέ ᾿ Ἁ ’,ὕ Ὰ "Ὥ 2 Ὁ... μόνον, ὅσον περὶ τὴν μίμησιν τὴν πᾶσαν ἔχει σπουδήν. 

ἐπεὶ κἂν τοῖς ἐφεξῆς οὑτωσί πῶς προάγει τὸν ἔλεγχον" ὃ 
σονητὴς μιμητής" πᾶς μιμητὴς τρίτος ἀπὸ τῆς ἀληϑείας" 
ς ,“; Χ ’ 2 Α “ 2 ῇ Α τι 2: 9 “- ὃ ἄρα ποιητὴς τρίτος ἀπὸ τῆς ἀληϑείας. διὸ καὶ ἐξ ἀρχῆς 
ὡρίσατο. τί ποτέ ἐστι μίμησις, λέγων" τὸν τοῦ τρίτου 
ἄρα γεννήματος ἀπὸ τῆς φύσεως μιμητὴν καλεῖς 
[ρ. ὅ915]. καὶ συνάγων ἀμφοτέρας τὰς προτάσεις οὑτωσί 

- 2 80 πῶς φησίν᾽ τοῦτ ἄρα ἔσται καὶ ὃ τραγῳδιοποιός, 

2 παραδεχτέον ἴῃ ΡῚ. ΑΞ5 ΝΜ, -τέα ΑἸ 4. ὑμᾶς Ρ].] ἡμᾶσ 
ὅ τοὺς τῆς Ὁ}. θ ἅπαντας ΡΒ]. 



108 ΠΡΟΚΙΟΥ͂ 

εἴπερ μιμητής ἐστιν, τρίτος ἀπὸ βασιλέως καὶ τῆς 
“ ’ Α ι Ιω 2 7 ’ 

ἀληϑείας πεφυκὼς καὶ οἱ ἄλλοι πάντες μιμήταί. 

εἶτ᾽ ἐπὶ τούτοις δείκνυσιν, ὡς οὐδὲ πάσης μιμήσεως ἐπι- 
λαμβάνεται, ἀλλὰ τῆς φανταστικῆς. καὶ συνάγει" πόρρω 
27 κ-"-ὦ 9 "“" ν ’ 2 ῬὌ κ ἄρα τοῦ ἀληϑοῦς ἡ μιμητική ἐστιν [ρ. 6985], καὶ ὁ 
Ω ς Ἁ ᾽ »" 2 Α 3 - , ε ὅτι ὁ κατὰ ταύτην μιμητὴς οὐδὲ ὀρϑοδοξάσει περὶ ὧν 

ἂν μιμῆται πρὸς κάλλος ἢ πονηρίαν συλλογίξεται 
[». 6025]. Τί οὖν ταῦτα πρὸς τὴν καϑ'΄ Ὅμηρον ποιη- 
τιμήν; πρὸς μὲν γὰρ τὴν τραγικὴν ποίησιν καὶ κωμικὴν 

ἱκανά" τούτων γὰρ τὸ ὅλον μίμησίς. ἐστιν πρὸς τὴν τῶν :0. 
ἀκουόντων ἐξειργασμένη ψυχαγωγίαν" πρὸς δὲ τὴν Ὁμήρου 
σποιητιμὴν τὴν ἀπὸ ϑεῶν ὡρμημένην καὶ τῶν ὄντων ἐκ- ἔ 118τ. 

, ᾿ ὔ 5 λ Ἃ , ᾿ - Νς Ν 
φαίνουσαν τὴν φύσιν οὐδὲν ἂν προσήκοι. καὶ πῶς γὰρ ἂν 

ἢ διὰ συμβόλων τὰ ϑεῖα ἀφερμηνεύουσα μιμητιμὴ προσαγο- 

θεύοιτο; τὰ γὰρ σύμβολα τούτων, ὧν ἐστι σύμβολα, μιμή- 

ματα οὐκ ἔστιν᾽ τὰ μὲν γὰρ ἐναντία τῶν ἐναντίων οὐκ ἄν 
μὰ ὄ 

ποτὲ μιμήματα γένοιτο, τοῦ καλοῦ τὸ αἰσχρόν, καὶ τοῦ κατὰ 
φύσιν τὸ παρὰ φύσιν. ἡ δὲ συμβολικὴ ϑεωρία καὶ διὰ 
τῶν ἐναντιωτάτων τὴν τῶν πραγμάτων ἐνδείμνυται φύσιν. 
εἶ τίς ἄρα ποιητὴς ἔνϑους ἐστὶν καὶ διὰ συνθημάτων δη- 
λοῖ τὴν περὶ τῶν ὄντων ἀλήϑειαν, ἢ εἶ τις ἐπιστήμῃ χρώ- 

μενος αὐτὴν ἡμῖν ἐκφαίνει τὴν τάξιν τῶν πραγμάτων, οὗ- 

τὸς οὔτε μιμητής ἐστιν οὔτε ἐλέγχεσϑαι δύναται διὰ τῶν 

᾿Θ Φ 

σπρορειμένων ἀποδείξεων. 
Σκοπεῖτε δέ, εἰ βούλεσθε, καὶ τῶν λόγων ἕκαστον ἐφ᾽ 55 

ἑαυτοῦ ϑεωροῦντες᾽ ὁ ποιητὴς μιμητής" ὃ μιμητὴς τρίτος 
Α ων 2 ’; Μ ς Α 27 ’ 9 λ α- »} πὸ τῆς ἀληϑείας᾽ {ὃ ποιητὴς ἄρα τρίτος ἀπὸ τῆς ἁλη- 
, 3 2 2 ς , ᾿ » μ᾿ »“ 

ϑείας). ἀλλ᾽ οὐχ ὃ πρώτιστος ποιητὴς φαῖμεν ἂν τοιοῦτος. 
ἊΣ 

οὐὸδ 

ῷο 

- - 2 τ ἐ ὁ τῶν ποιητῶν ὡς φὴς ϑειότατος, ἀλλ᾽ ἡ μὲν κάτο- 

1 τρίτος τις ΡΊ. 2. πάντες οἱ ἄλλοι ῬΊ. 4 ροϑὺ συνάγει 
λέγων ϑιαᾷ. ταῦ δαὺ ΥὙ60. ὃ ὁ κατὰ ταύτην ΟΧ κατ᾽ αὐτὴν το" 
οὐδὲ] οὔτε (οὔτε ἄρα εἴσεται οὔτε ὀρθὰ δοξάσει Ῥ]) 18 προσ- 
ήκει 18 τὸ Ὁ] τὰ 19 ἐνδείκνυνται Υ δα. Ὁ 
29 ὥς φησι Ὁ 
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χος ταῖς ἹΜούσαις, αὐτοῖς σύνεστι τοῖς οὖσιν καὶ ϑεᾶται 

τὴν περὶ τῶν ὄντων ἀλήϑειαν., ῇ δὲ μιμητής, τρίτος ἐστὶν 

ἀπὸ τῆς ἀληϑείας. δεῖ δὲ ἕκαστον ἐκ τοῦ πρατίστου χαραχτη- 
; φΦ ᾿ 3 »" ᾿ . ἣ - ἘΞ ΞΞΕΕΕ οίξειν, ὧν [μὲν] ἐνεργεῖ, καὶ οὐκ ἐκ τοῦ τελευταίου" ἕπεί 

5 καὶ Πλάτωνα μιμητὴν ἂν οὕτως τις ἀποφήνειε καὶ τρίτον 

ἀπὸ τῆς ἀληϑείας. ἔστι γὰρ ἐν τοῖς διαλόγοις [ἢ] μέμησις 
τῶν διαλεγομένων συμπινόντων. ἔστι δὲ καὶ πολεμούντων 
καὶ εἰρηνευόντων μίμησις. ὧς ἐν Τιμαίῳ καὶ ἐν Κριτίᾳ ὶ θη : μυμή 5; 6 αν θέτνῷ 

. ᾿ » ’, 4 . 2 
9 τεϑεάμεϑα᾽ ἀλλὰ τοῦτο μὲν πάρεργον, τὸ δὲ ἐξαίρετον ἀγα- 

εαι8ν. ϑὸν τοῦ Πλάτωνος ἢ φιλόσοφός | ἐστι ϑεωρία. καὶ 
ς Ὁμήρου τοίνυν ὃ μὲν ἐνθεασμὸς τὸ πρώτιστόν ἔστιν ἀγα- 

᾿ 2 - , Α ι ι “ . - ι 
ϑὸν ἐν τῇ ποιήσει, τὸ δὲ μιμητικὸν ἔσχατον" τοῖς δὲ τρα- 

γῳδιοποιοῖς τοῦτο προηγουμένως ἐσπούδασται καὶ τὸ ὅλον 
- 3 -" 

αὐτοῖς ἡ μίμησις δύναται. ἀλλ᾽ εἰ καὶ μιμεῖσθαι, φησίν 

16 [ρ. 6993]. Ὅμηρος ἱκανὸς καὶ πρὸς τῷ παραδείγματι τὸν 

νοῦν ἔχειν καὶ ποιεῖν ταῦτα ἃ μιμεῖται, πῶς οὐκ ἄτοπον 
αὐτὸν ἐπὶ τῇ δημιουργίᾳ τῶν εἰδώλων ἕξαυτὸν τάξαι καὶ 
τοῦτο προστήσασϑαι τοῦ βίου τέλος; ἀλλ᾽ οὐδὲ ἡμεῖς συγ- 
χωρήσομεν τέλος εἶναι τοῦ βίου τῷ ϑείῳ ποιητῇ τὴν μίμη- 

9 λ, 7 , ᾽ »} 2 ν -Ὁ" ι 80 σιν. ἀλλὰ πάρξργον, καὶ δεύτερον. ἀλλ΄ οὐ πρῶτον, καὶ 
» » οἱ »Ὕ 

μιμεῖσθαι μὲν αὐτὸν πολλὰ ὧν οὐ δύναται ποιεῖν διὰ τὸ 

ψιλὴν αὐτὸν πεῖραν λαβεῖν τῶν μιμημάτων; μιμεῖσϑαι δὲ 

αὖ καὶ ὅσα οἷός τε ποιεῖν ἦν. καὶ γὰρ γαυπηγοῦντα τὸν 
Ὀδυσσέα καὶ ἡνιοχοῦντα ἄλλον μιμεῖται. «εἶδ καὶ οὐ πάν- 

8ὅ τῶς ἡνιοχεῖν ἠδύνατο καὶ ναυπηγεῖν᾽ γνωστικῶς γὰρ εἶχεν 

ταῦτα καὶ οὐ χειρουργικῶς" ἀλλὰ καὶ συμβουλεύοντα καὶ 
, - [ 2 » . “ὦ Α 9 - 7 περὶ τῶν δικαίων εἰσηγούμενον᾽ ταῦτα δὲ οὐ μιμεῖσθαι μό- 

γον, ἀλλὰ καὶ ποιεῖν ἱκανὸς ἦν. 

4 μὲν ΟΧΡ. ταῦ οὖ τηἕϑ 8 εἰρηνευόντων (ἡ ΘΧ (4 ξὺ ΘΧ οὔ, 
Ὁ 88. ἢ ἡ οὖ εμ 88. ταῦ (σο!αῦ ἠρεμούντων) 24. ἄλλον] δ. 
᾿Δντίλοχον (οἵ. Ψ 402) 
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Θ Τίνα ἄν τις ἀπολογήσαιτο πρὸς τοὺς 
ἐλέγχοντας λόγους ὡς οὐκ ὄντα τὸν Ὅμηρον ἀνϑροώ- 

πὼν παιδευτικὸν οὐδὲ ὅλως πολιτικόν. 

᾿Ενταῦϑα δὴ λοιπὸν ἐπιρρεῖ παντοίων ἐρωτήσεων πλῆ- 
ϑος, τένας ἐπαίδευσεν Ὅμηρος, εἴπερ μὴ μιμητὴς μόνον, ὅ 

ἀλλὰ καὶ δημιουργὸς παιδείας ἀληϑοῦς., τίσει τῶν πόλεων 

ἔϑετο νόμους. τίς πόλεμος δι᾿ ἐκεῖνον ἐπράχϑη καλῶς. τί- 
νὲς ἰδίᾳ τῆς Ὁμήρου παιδείας ἀπολελαύκασιν. πρὸς δὴ ταῦτα 

πάντα καὶ τὰ τοιαῦτα ] φήσομεν, ὅτι καὶ τὸ μῆκος τοῦ ἐ. 1τ14ν. 
χρόνου τὴν ἐν ταῖς διαδοχαῖς τῶν ἀνθρώπων μνήμην 406 

ἀφήρηται, καὶ τὸ μὴ εἶναι κατ᾽ ἐκείνους τοὺς καιροὺς 11 
ἄνδρας ἱστορεῖν τὰ τοιαῦτα δεινοὺς τῆς διὰ τούτων ἡμᾶς 

διδασκαλίας ἀπεστέρησεν, ὧν Ὅμηρος ἰδίᾳ τε καὶ κοινῇ 
ταῖς πόλεσιν εἰς παιδείαν καὶ εὐνομίαν συνετέλεσεν. ἐπεὶ 

ὅτι γε τῶν πόλεών τινες ἐν τοῖς ὕστερον χρόνοις διαμφε- 1 
σβητήσασαι πρὸς ἀλλήλας Ὁμήρῳ δικαστῇ καὶ τοῖς Ὁμήρου 

γράμμασιν ἐχρήσαντο τῶν δικαίων, ἐκ τῆς ἱστορίας παρει- 
λήφαμεν. τί οὖν ϑαυμαστόν, εἰ καὶ ζῶντα νομοϑέτην τινὲς 

προεστήσαντο καὶ ἰδίᾳ διδάσκαλον ἐπονήσαντο καὶ ταῖς ἐκεί- 

γου συμβουλαῖς ὥσπερ ἐπῳδαῖς ἐχρήσαντο; ταῦτα δὴ ἦγνό- 30 

ηται τοῖς ὕστερον. καὶ γὰρ ὅτε Πυϑαγόρας πολλοὺς ἐπαί- 

δευσεν καὶ ὅτι “υκοῦργος “απεδαιμονίοις ἐνομοϑέτησεν ἢ 

Σόλων ᾿4ϑηναίοις. ἐκ τῶν πολυστίχων ἡμεῖς ἔγνωμεν συγ- 
γραμμάτων, ὅσοι τῶν χρόνων ἐκείνων ἀπελείρϑημεν. ἀλλ᾽ ὅ 
γε μιμητής. φησίν, οὔτε δόξαν ὀρϑὴν ἔγχει περὶ ἐκείνων ἃ 36 
μιμεῖται. ὥσπερ ὃ δημιουργός (οὐ γὰρ σύνεστιν τῷ χρησο- 

μένῳ)» οὔτε ἐπιστήμην οὐ γάρ ἐστιν ὃ χρησόμενος. τρεῖς 
γὰρ αὗται τέχναι νοείσϑωσαν περὶ τὸν χαλινόν, εἰ τύχοι; ν 
χρησομένη. ἡ ποιήσουσα, ἢ μιμησομένη" δῆλον οὖν ὡς ἣ 

2606 οἵ ΡΙ. 6028, 6019 28. ἐἰτύχοι Ῥυνοῖδ ἃ τὴ5 [ ἡ ἰθὺ 
55. ταῦ (οχὴ. 8]. 
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Α 2 ’ 2 - - »οΤἾὅ ’, κι Ἁ ; 

μὲν ἐπιστήμην ἔχει τῆς τοῦ γαλινοῦ χρείας, ἢ δὲ δόξαν 

ὀρϑήν, ὑπ᾽ ἐκείνης διδασκομένη ποῖον εἶναι δεῖ τὸν χαλι- 
ἦν, ἣ δὲ οὐδέτερα τούτων" γράφει γὰρ ὁ ζωγράφος χαλι- νὸν. ἢ 9 γθαφει γὰρ γθᾶφος χ 

’ » »" 

γὸν οὔτε ἱππέως οὔτε χαλινοποιοῦ παρόντος. ταῦτα καὶ 
ἷν - 2 - Ω͂ 2. - -ο ᾽ Μ 2 ἡμεῖς ἀληϑῆ φήσομεν ἐπὶ τῶν μιμητῶν μόνον εἰ δέ τις 

ἔαιάν. τοῦτο μὲν προστήσαιτο ὡς πάρεργον, ἄλλην δὲ ἐπιστή- 

10 

20 

25 

90 

μην ἔχοι καὶ γνῶσιν τῶν πραγμάτων, πῶς οὐκ ἀνάγκη τοῦ- 

τὸν καὶ ὧν μιμεῖται τὸ κάλλος εἰδέναι καὶ τὴν πονηρίαν: 
-“-. ’ -. , ς“. Χ ξ -Ὁ 4 ΄- δηλοῖ δέ που τοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ ϑεῖος ποιητής. πανταχοῦ 

τοῖς πραττομένοις τὴν ἑξαυτοῦ κρίσιν ἐπιφέρων. ὅτι καλὰ 

καὶ ὅτι αἰσχρά, τῷ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖϑεν, καὶ νή- 
; ι ῖ ᾿Ὶ ) 2 »- ι ΦΧ σιος λέγων, καὶ φρεσὶ γὰρ κέχρητο ἀγαϑῆσιν καὶ ὅσα 

τοιαῦτα, ταῖς πράξεσιν τὸ κάλλος καὶ τὴν μοχϑηρίαν ἀφο- 
οίξζων. ἀλλ᾽ ὃ μιμητής, φησίν, καὶ εἰδωλοποιὸς οὗτος ποιη- 

5 τὴς πρὸς τὸ παϑητικὸν τῆς ψυχῆς ἀποτείνεται καὶ τούτου 
» δ , . . ς » 7 ΝΣ προκαλεῖται τὰς κινήσεις" καὶ ἡμεῖς συμφήσομεν, εἰ τὴν τρα- 

γῳδίαν λέγοι καὶ τὴν κωμῳδίαν καὶ τὴν ἐν ταύταις μίμησιν. 
3 Ἁ ᾿ ς ’ ᾽ὔ Α ἤ 2 »"υ 2 3 Ἁ εἰ δὲ τὴν Ὁμήρου ποίησιν, τὸ μέγιστον αὐτῆς ἔργον εἰς τὴν 

-»“ - ι - ’, ἷν - ’ 3 -" 
τοῦ νοῦ καὶ τῆς διανοίας ἡμῶν τελείωσιν ἀποκεῖσθαι δια- 

’ } 9 ς " ’ 3 λ , 80. ς ’ὔ 

τεινόμεϑα, καὶ οὐχ ἡμεῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ Πλάτων. 
Οὔ ; 6 “ .. ως , - ᾽ὔ 

ὅταν λέγῃ [Ἰοπ. Ρ. 6385] τῷ ποιητῇ τῷ κατόχῳ ταῖς Μούσαις 

καὶ τοὺς ἀκούοντας συνενθουσιᾶν καὶ συνεπαίρεσϑαι πρὸς 
τὴν ϑείαν μανίαν. εἰ μὲν οὖν τὸ παϑητικόν ἔστι τὸ ἐνθουσιά- 
ἕον, πρὸς τοῦτο καὶ Ὅμηρος προσεχέτω τὴν ἐνέργειαν" εἰ δὲ 
νοῦς ἢ τοῦ νοῦ ϑειότερον, πολλοῦ ἂν δέοιμεν ταὐτὸν ἐκ τῆς 
Ὁμήρου ποιήσεως πάσχειν, ὅπερ ἐκ τῆς τραγικῆς μιμήσεως. 
[ν 5 ς 7 ’ »“. ς ς ᾿ Α 
ὅταν οὖν ὃ “Σωκράτης λέγῃ σαφῶς" ὁ δὴ μεμητικὸς 

Α - -“Σ΄2 

ποιητὴς οὐ πρὸς τὸ λογιστικὸν τῆς ψυχῆς πέφυκεν. 

εἰ μέλλει εὐδοκιμήσειν ἐν τοῖς πολλοῖς, ἀλλὰ πρὸς 
τὸ ἀγανακτητικὸν καὶ ποικίλον ἦϑος [ρ. 0065], ἀἁπαν- 

8 οὐδετέρα ὁ ἢθηηρ8 ἄλλῃ 7 ἔχει 11 οὗ 4 104 
γ 146 οἷο. ξ 421 π 898 18 ἀφορίξζοντα Πϑάθττη. 14 οἵ 
ῬΙ. 6088 βαᾳ. 18 ῬΟΒΒΙΒ. ζκατὰν τὸ 
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τησόμεϑα λέγοντες" ἀλλ᾽ ὃ ἐνθουσιαστικὸς πρὸς τὸ ϑεῖον 
τῆς ψυχῆς ποιεῖται τοὺς λόγους, ὅταν δὲ καὶ κολάξῃ τὰ . τἱτ. 

πάϑη διὰ τῶν ἐπιπλήξεων, πῶς ἂν φήσειέν τις αὐτὸν προ- 

καλεῖσθαι καὶ τρέφειν τὸ παϑητικόν; τοσαῦτα μὲν πρὸς τὰς 

Σωκρατικὰς ἐφόδους ὑπὲρ Ὁμήρου δικαιολογούμεϑα καὶ τῆς ὕ 

ἐνθέου ποιήσεως. 

1 Διὰ ποίας αἰτίας ὁ Πλάτων ἐλέγχειν εἵλετο τὸν 
Ὅμηρον ὡς μὴ ὄντα παιδευτικὸν ἀνθρώπων ἱκανόν. 

Πάλιν δὲ ἐπὶ ϑάτερα μεταβάντες αὐτὸ τοῦτο ξητήσωμεν, 

διὰ ποίαν οὖν αἰτίαν ὁ Πλάτων τοιαῦτα περὶ Ὁμήρου καὶ τὸ 
» ΟΥ̓ ; . “ δ 57). ἢ 2.Ἃ ᾿ ᾿ 

σοιητιμῆς εἵλετο λέγειν" οὔτε γὰρ ἑλάνϑανὲεν αὐτὸν τὰ παρ 

ἡμῶν δηϑέντα καὶ ὅσα αὐτὸς ἐν ἄλλοις ἀνέγραψεν, οὔτε 
διὰ πάϑος πεποίηται τὴν σύστασιν τῶν εἰρημένων λόγων" 

2 ᾿ , ς΄ »Ὁ ’ 5 ᾿ μ - -» 
οὐ γὰρ ϑέμις αὐτῷ. τί οὖν τὸ αἴτιον. προσϑῶμεν τοῖς 

-»-"ὝὍ,. - 2 
ἔμπροσϑεν. δοκεῖ δή μοι τὴν τῶν καϑ' ξαυτὸν ἀνθρώπων τ 

Α ’; Ἁ Α -Ὁ- 2 4 ᾽ ν} ’ 

στεοὶ φιλοσοφίαν καὶ τοὺς τῆς ἐπιστήμης λόγους ὀλιγωρίαν 

πολλὴν καὶ ἀμήχανον οὖσαν ὁρῶν, τῶν μὲν ἀχρηστίαν πάν- 
τῶν τῶν περὶ αὐτὴν ἐσχολακότων καταψηφιζομένων., τῶν 
δὲ καὶ φευκτὸν εἶναι τὸν ἐν φιλοσοφία βίον ἡγουμένων, 

ποιητικὴν δὲ πέρα τοῦ μέτρου ϑαυμαξόντων καὶ τὴν μίμη- 50 
σιν αὐτῆς ξηλούντων καὶ μόνην πρὸς τὴν παιδείαν ἐξαρκεῖν 

᾿) , Α δ᾽» ν [ὰ , 2 τ΄ 2 
οἰομένων, τοὺς ἀγῶνας ἐνστήσασθαι τούτους. ἐν οἷς ἐπι- 

᾽ Α Ἁ Α Ἁ Α Ζ ὔ δείκνυσιν τὸ μὲν ποιητικὸν καὶ μιμητικὸν γένος πόρρω πη 
- Ἁ - ’ἤ|ἢ - 

τῆς ἀληϑείας πλανώμενον, τὴν δὲ ἀληϑῆ σωτηρίαν τῶν ψυ- 

χῶν φιλοσοφίαν παρεχομένην. κατὰ γὰρ τὴν ἀγαϑοειδῆ 80 

ταύτην βούλησιν καὶ τοὺς σοφιστὰς ἐλέγχει καὶ τοὺς  δη- 1 τιὅν. 
μαγωγούς. ὡς οὐδὲν πρὸς ἀρετὴν συντελεῖν δυναμένους. 

9 ἕητήσεξωσ, ΟΘΟΥΥ. τα 10 ἀ6 οὖν οὗ, ἴῃ ΤΊ. 1419. 14528-ἃ 
ὯΦΡὈ. τηῦβ. Βυϊῦ. 41.10 αθϑοροι. 158,22 Ταβύϊηῃ. πον. 2ὅ7. 29 
24. ἀληϑῇ) ἀλήϑειαν 26 ἐλέγχειν, ΟΥ̓. Ὁ 
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οὕτως οὖν οἶμαι καὶ τοὺς ποιητὰς εὐθύνει. διαφερόντως 
μὲν τοὺς τῆς τραγῳδίας δημιουργούς. καὶ ὅσον μιμηταὶ 

ψυχαγωγίαν τινὰ μεμηχανημένοι τῶν ἀκουόντων, ἀλλ᾽ οὖκ 

ὠφέλειαν πρὸς ἀρετήν, καὶ γοητεύοντες τοὺς πολλούς, ἀλλ᾽ 
οὐ παιδεύοντες" Ὅμηρον δὲ ὡς ἀρχηγὸν τῆς τοιαύτης Μού- 
σης καὶ τοῖς τραγῳδιοποιοῖς τὰ σπέρματα τῆς μιμήσεως 

παρασχόμενον ἀξιοῖ τῶν ὁμοίων ἐλέγχων, ἀπάγων τοὺς πολ- 
λοὺς τῆς περὶ τὴν ποίησιν πτοίας. οὗ τῆς ἀληϑινῆς παι- 

δείας ἀμελήσαντες περὶ τοὺς ποιητὰς ὡς πάντων ἐπιγνώ- 

μονας διέτριβον. ὅτε δὲ ἀπὸ ταύτης ὃ Πλάτων τῆς προ- 
αἰρέσεως πάντας καταβέβληται τοὺς περὶ ποιητῶν λόγους, 

ἐκ τῶν γεγραμμένων. δῆλον. οὐκοῦν, ἦν δὲ ἐγώ, μετὰ 

ταῦτα σκεπτέον τήν τε τραγῳδίαν καὶ τὸν ἡγεμόνα 
αὐτῆς Ὅμηρον, ἐπειδή τινῶν ἀκούομεν, ὅτι οὗτοι 

“ὃ πάσας μὲν τέχνας ἐπίστανται, πάντα δὲ τὰ ἀνϑρώ- 
407 πειὰ τὰ πρὸς ἀρετὴν καὶ κακίαν; καὶ τά γε ϑεῖα. 

ἀνάγπη γὰρ τὸν ἀγαϑὸν ποιητήν, εἰ μέλλοι περὶ 

ὧν ἂν ποιῇ καλῶς ποιήσειν, εἰδότα ἄρα ποιεῖν, ἢ 
μὴ οἷόν τε εἶναι εὖ ποιεῖν. δεῖ δὴ ἐπισκέψασϑαι, 

90 πότερον μιμηταῖς τούτοις οὗτοι ἐντυχόντες ἐξη- 

πάτηνται καὶ τὰ ἔργα αὐτῶν δρῶντες οὐκ αἰσϑά- 

Θι 

1 Θ 

νονται τριττὰ ἀπέχοντα τοῦ ὄντος καὶ ῥάδια ποιεῖν 

μὴ εἰδότι τὴν ἀλήϑειαν. φαντάσματα γάρ, ἀλλ᾽ οὐκ 

ὄντα ποιοῦσιν" ἤἢἤ τι καὶ λέγουσιν καὶ τῷ ὄντι οἵ 
45 ἀγαϑοὶ ποιηταὶ ἴσασιν περὶ ὧν δοκοῦσι τοῖς πολ- 

λοῖς εὖ λέγειν [ρ. ὅ98 5αα.]. αὐτὸς γὰρ ἐν τοῖσδε τοῖς, 
ξ11θτ. ῥήμασιν λέγει τὴν αἰτίαν σαφῶς. δι᾿ ἣν τὸν κατὰ τῆς 

ποιητικῆς ταύτης ἐνεστήσατο λόγον, διότι δὴ τοὺς πολλοὺς 

ξαλωκότας ὑπὸ τῆς μιμήσεως ἑώρα καὶ πάντων ἐπιστή- 

11 γρ. ποιητῶν 11Ὴ. τη} τούτων τη 12 ϑηΐθ ἦν δὴ; ΘΣΡ. 
5] μετὰ τοῦτο ἐπισκεπτέον ΡΒ. 17 μέλλει ΡΙ. 19 εὖ οἴη. 

ῬΡΙ. 22 τρίτα 26 8 εὖ λέγειν ἴτω. συνάγειν τιῦ 29 ἕώρα] 
ξ ἑ 585. τοῦ] πάντωσ ταϑ 
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μονας οἰομένους εἶναι τοὺς πάντα χρήματα μιμουμένους 

καὶ εἰδωλοποιούς. παιδευτικῶς ἄρα τῶν πολλῶν καὶ διορ- 

ϑωτικῶς τῆς ἀτόπου φαντασίας καὶ προτρεπτικῶς εἰς τὴν 

φιλόσοφον ξωὴν τούς τε τραγῳδιοποιοὺς κοινοὺς παιδευτὰς 
ὑπὸ τῶν τότε καλουμένους ὡς οὐδὲν ὑγιὲς ἐπεσπεμμένους 
διήλεγξεν, καὶ τῆς πρὸς Ὅμηρον ὑφῆκεν αἰδοῦς καὶ συν- 

τάξας αὐτὸν τοῖς τραγιποῖς ὡς μιμητὴν ἐν τοῖς λόγοις ηὗ- 

ϑυνεν. οὐ δὴ ϑαυμαστόν ἐστιν ἔτι, πῶς ὃ αὐτὸς καὶ ϑεῖος 
ποιητής ἔστι καὶ τρίτος ἀπὸ τῆς ἀληϑείας. ὡς μὲν γὰρ 

κάτοχος ταῖς Μούσαις ϑεῖός ἐστιν. ὡς δὲ μιμήσεως ἐφαψά- 

μενος τρίτος ἀπὸ τῆς ἀληϑείας. ὧδέ πῶς καὶ πρὸς τὰ 

μέγιστα τῶν δογμάτων αὐτῷ χρῆται μάρτυρι καὶ τῆς πολι- 
τείας αὐτὸν ἐκβάλλει. ὡς μὲν γὰρ ἐπιστήμων τὴν αὐτὴν 

ἔχει τῷ Πλάτωνι περὶ τῶν ὄντων γνῶσιν, ὡς δὲ τοῖς τρα- 
γῳδιοποιοῖς ἔχων τι κοινὸν τῆς εὐνομουμένης ἐκβάλλεται 

πόλεως" εἰ γὰρ τὴν ἡδυσμένην, φησὶν ὃ Σωκράτης. 
παραδέξει Μοῦσαν ἐν μέλεσιν ἢ ἔπεσιν, ἡδονή δοι 

αὶ λύπη ἐν τῇ πόλει βασιλεύσετον [6075]. ὅτι δὲ 
καὶ Ὅμηρον. καϑόσον ἐστὶν ἐν τῇ ποιήσει τῆς τραγῳδίας 
τις ἀρχή, συμπεριλαμβάνει τοῖς ἐλέγχοις καὶ ὁ προηγούμενος 

λόγος εἰς τὴν τοιαύτην τείνει μίμησιν, διὰ πάντων ὡς εἶ- 

πεῖν [τῶν ἐκ τῶν τοῦ Σωκράτους δημάτων ἐστὶν κατα- 

φανές. ἔοικεν γάρ, φησίν, Ὅμηρος τῶν 
τῶν τούτων τῶν τραγικῶν διδάσκαλος καὶ ἡγεμὼν 
γενέσϑαι. ἀλλ᾽ οὐ γὰρ πρό γε τῆς ἀληϑείας τιεμη- 

τέος ἀνήρ [». ὅ98δ5]. καὶ ἑξῆς τοῦτο ἄρα ἐστὶ καὶ 

τραγῳδιοποιός, εἴπερ μιμητής ἔστι, τρίτος ἀπὸ το 
βασιλέως καὶ τῆς ἀληϑείας πεφυκώς [ρ. ὅ915]. οὗ 

μὲν γὰρ τὴν αἰτίαν εἶπεν, δι᾿ ἣν καὶ πρὸς Ὅμηρον ἂν αἵ- 

ς 
ε 

ῦ 

117 Μοῦσαν παραδέξει Ῥ]. [ παραδέξεϊ (Ε ροδὺ δ᾽ ΟΧ ο, 800. 
οὗ σχρ. τη 21 λόγοσ ταῦ τόποσ ταὶ 21 ὧσ εἰπεῖν τῶν 
Ἃ6]. ταῦ απ ἐκ βουϊρϑαῦ ἴτ. 28 πέφυκεν 29 εἶπον | ἄναι- 
ρεῖται αἴγθτηὶϊ, ἔοτὺ. ἀ6]. ἂν 

καλῶν πάν- ξι1θν. 
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ρεῖται παρρησιάξεσϑαι διὰ λόγων" οὗ δὲ ὡς προηγουμένως 
περὶ τραγῳδίας ἀγωνιζόμενος αὐτὸν διαφερόντως τὸν τρα- 

Α ,  --ῇ ἰν 4 ς κ᾿ - ᾽ν} 9' ’ γῳδιοποιὸν μνήμης ἠξίωσεν ὡς τρίτον ἀπὸ τῆς ἀληϑείας. 
καὶ ἔοικεν οὐδὲν ἄλλο κατασκευάξειν ἐν τούτοις ὃ Πλάτων 

5 ἢ τοῦτο, ὃ καὶ Σωκράτης αὐτῷ πρῶτον ἐντυχὼν περὶ τρα- 
γῳδίαν σπουδάξοντι καὶ ἀποδείξας, ὡς οὐδὲν ἀγαϑὸν ὑπάρχει 

τοῖς ἀνθρώποις, ἀπέτρεψεν τῆς τοιαύτης μιμήσεως, καὶ τρό- 
πον τινὰ τοὺς Σωκρατικοὺς ἐκείνους ἀναγράφειν λόγους. ἐν 

οἷς ἀπέφαινεν οὔτε παιδευτινὴν οὖσαν οὔτε ὠφέλιμον τὴν 
᾽ὔ 2 Ἁ ’ 3 Α ὩὮ 9 εἴ » 2} 3 [4 

10 τραγῳδίαν, ἀλλὰ τρίτην ἀπὸ τῆς ἁληϑείας, καὶ οὔτε ἐπιστή- 
4 - ΚΩ »“ 

μης οὔτε ὀρϑῆς δόξης μετέχουσαν περὶ ὧν μιμεῖται πρα- 
᾽ὔ ΦΧ - ὔ ς -᾿ 9 Ἁ “Ὁ 2 γμάτων οὐδὲ τῆς διανοίας ἡμῶν, ἀλλὰ τῆς ἁλογίας στοχα- 

’ - 2 ι᾿ἕ, 5 ς ὔ , 
ἑομένην. ταῦτα δὲ, εἰ καὶ ἔστι πῶς παρ Ὁμήρῳ συνῃρημένως 

᾿ - Α »“ Ἁ 4 [4 καὶ ἀρχοειδῶς,. ἀλλὰ μὴ διὰ ταῦτα τὴν Ὁμήρου ποίησιν 

αἰτιώμεϑα. οὐδὲ γὰρ Πλάτωνα διὰ τὴν ἐν τῇ λογογραφίᾳ 
; ») Ι » ᾿ » Ἁ 7 2 ; 3 

καλλιέπειαν αἰτιατέον καὶ τὴν περὶ τὴν λέξιν ἐπιμέλειαν, εἰ 

καὶ ἄλλοι περὶ ταύτην διαφερόντως ἐσπούδασαν, τὰς τελευ- 

1 ὧι 

ταίας ἐνεργείας μιμούμενοι τοῦ Πλάτωνος. οὐδὲ αὐτὸν τὸν 

19 δημιουργὸν τῶν ϑνητῶν ἕνεκα πραγμάτων καὶ τῆς περὶ τὴν 
δαιτε. γένεσιν κακίας, ἐπειδήπερ αἵ μερισταὶ ψυχαὶ καλιν- 

δοῦνται περὶ αὐτήν. ταῦτα, ὦ φίλοι ἑταῖροι, μνήμῃ πεχα- 

οίσϑω τῆς τοῦ καϑηγεμόνος ἡμῶν συνουσίας, ἐμοὶ μὲν 
ὄντα ῥητὰ πρὸς ὑμᾶς, ὑμῖν δὲ ἄρρητα πρὸς τοὺς πολλούς. 

ὅ οὗ Δρυ]. 48 ῬΙαῦ. 1 2 ΟἸγιαρίοά. νἱῦ. 8 6Χ. Θ6. ῬοΟϑΒ185 
παρέχει 12 οὐδὲ] οὔτε [ ἀλογίασ] λὸ 58. τη ϑαῦ ταῦ 
20 ἐπειδήπερ) περ 55. τηῦ 



ΠΡΟΚΛΟΥ͂ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΕΡῚ 

ΤΟΝ ἘΝ ΤΟῚ ΤΈΤΑΡΤΟΩΙ ΤῊΣ ΠΟΛΊΤΕΙΑΣ 

ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ 

ΤΟΥ ΤΡΙΑ ΕΓΝΑῚΙ ΜΟΡΙῚΔ ΤῊΣ ΑΝΘΡΩΟΙΊΝΗΣ ΨΥΧΗΣ 

ΚΑῚ ΤΕΤΤΑΡΑΣ ΤΑΣ ἘΝ ΑΥ̓ΤΟΙ͂Σ ΑΡΕΙ͂ΤΑΣ. 

Τὸν περὶ τῶν ἀρετῶν λόγον πῶς διέϑηκεν ὁ ἐν Πολι- 
τείς Σωκράτης, περί τε τῶν πολιτικῶν γενῶν καὶ τῶν 

ψυχικῶν μερῶν χωρὶς διαλεχϑείς. μάϑοιμεν ἂν αὐτὸ τοῦτο 

πρῶτον ξητήσαντες παρ᾿ ἡμῖν αὐτοῖς, τί ποτέ ἔστιν ἀρετῆς 
ἴδιον ἁπάσης" λέγω δὲ ἀρετὴν οὐ τὴν ὁμωνύμως καὶ ἐπὶ 
τῶν ἀψύχων εἰωθυῖαν τάττεσϑαι,. καϑάπερ φασὶ σκεύους 
ἀρετὴν καὶ τοιούτων τινῶν, ἀλλὰ τὴν κυρίως ὀνομαζομένην. 

ταύτην οὖν ξωτικὴν μὲν εἶναι πάντως φήσομεν περὶ αὐὖ- 

τήν, καὶ οὕτως ὡς τελειωτικὴν ἧς ἐστι ξωῆς, τοῦ εὖ αἰτίαν, 

ἀλλ᾽ οὐ τοῦ εἶναι τοῖς ἔχουσιν. διττῆς δὲ τῆς ξωῆς οὔσης, 
τῆς μὲν γνωστικῆς, τῆς δὲ ὀρεκτικῆς, εἶναι καὶ αὐτὴν τοῦ 
τὲ ὀρεχτικοῦ τινα τελείωσιν καὶ τοῦ γνωστικοῦ τῆς ζωῆς 

εἴδους. διὸ καὶ μὴ μίαν εἶναι δεῖν τὴν ἀρετὴν μηδὲ πλείους 

μιᾶς, ὁμοειδεῖς δὲ πάσας, [οὐχ] οὔτω διῃρημένης τῆς μιᾶς, 
ὡς τὰ ὁμοιομερῆ διαιρεῖται ἀπ᾽ ἀλλήλων, τῷ ποσῷ διαφέ- 
οντα μόνον. ἀλλὰ καὶ πλείους 1 καὶ ἀνομοίας. ἀνάγκη 1 τιἴν. μ 5 

γὰρ ὡς ἂν ἔχῃ τὰ ὑποκείμενα. καὶ τὰς τελειότητας αὐτῶν 

οὕτως ἔχειν, ὡς τῶν μὲν εἴδει διαφόρων καὶ τὰς ἀρετὰς 

εἴδει διαφέρειν. τῶν δὲ ὁμοειδῶν μίαν εἶναι καὶ τὴν ἄρε- φξρεῖν. μ μ ἣν ἀρὲ 

10 

20 

᾿ 2 5 ,ὔ Ν ᾽ -» .».,}) μ ς“.κ 
τὴν κατ εἶδος. μία γὰρ τελειότης μιᾶς οὐσίας. εἴτε ταὐτὸν 38 

“, » 5 "5; ᾿ » “' 5 - 5 δ΄ 
ΣΨΉ τοῦ τὲ ξεἴναν αἰἱτιὸν γὰν του εξεὺὖὺ ἐεναΐί τοῖς οὐσιεν (οἷον 

1 οὗ ΡΙ. ΤΥ 4217. 4459 18 περὶ αὐτήν] ἃ ἀρετήν 
19 οὐχ 58. 
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γὰρ τὸ εἶναι δίδωσι, τοιοῦτον δώσει καὶ τὸ εὖ εἶναι). εἶτε 

ἕτερον ἀνάλογον γὰρ ϑατέρῳ δώσει ϑάτερον τῷ τὸ εἶναι 
-- “ 7 “ἷ Ο ᾽ ν} ’ 4 

διδόντι τὸ τοῦ εὖ χορηγόν, τῆς ἑκάστων ἀξίας δήπου στοχα- 
ὩὉΨὮ ζ ͵ “" 

ξόμενον. ἀνάγκη δ᾽ οὖν μὴ μίαν εἶναι τὴν ἀρετήν, ὧν 
Ν) 2 ἷν 3 ’ ᾽ ἵ Α “ 2 , δ ᾽; 

5 οὖκ ἔστιν ἡ οὐσία μία. καὶ διὰ ταῦτα ἄρα καὶ ὁ Σωκράτης 

ἔν τε τῇ πόλει διεστήσατο τὰ τρία γένη, φυλακικὸν ἐπικου- 

οικὸν ϑητικόν, πρὶν ἐπιδείξῃ τὰ διαφέροντα γένη τῶν 

ἀρετῶν τίνα ποτέ ἐστιν ἐν τῇ ἀρίστῃ πολιτείᾳ, καὶ πρὶν τὰς 
2 » “Ὁ Ἁ Α 9 ᾽ὔ 2 Ν ᾽ Ἁ 408 ἐν μιᾷ ψυχῇ κατὰ τὸ ἀνάλογον ἀρετὰς καταδήσηται, τὰ 

- - 2 
10 μέρη τῆς ψυχῆς ἐπέδειξεν τὰ τρία κατ΄ οὐσίαν ἀλλήλων 

διαφέροντα. λόγον ϑυμὸν ἐπιϑυμίαν. εἰδὼς ταῖς τῶν ὑπο- φξρ 9. Μ07 μίαν. ς 
κειμένων διαφοραῖς συνεξαλλαττομένας αὐτῶν τὰς τελειότη- 
τας. καὶ διὰ τοῦτο πλείους ἀρετὰς ἀνομοειδεῖς οὔσας. 

Ταῦτα μὲν οὖν ὡς ἔφην προειλῆφϑαι δεῖ" προσκείσϑω 
156. δὲ εἰ βούλει τούτοις κἀκεῖνα ῥάᾷω ποιήσοντα τὴν τῶν προ- 

’ ᾽ν ώ 27 Α δ᾽᾿"ἤὕ ᾽ ῖ 
κειμένων ἡμῖν ἔφοδον, ἄλλην μὲν ἑκάστου τελειότητα καὶ 
2. ἢ 5 2 δακ “ - 27 2) 

ἐνέργειαν εἶναι καϑ' αὑτὸ ϑεωρουμένου τῶν Ὄντων, ἄλλην 
Α Ν Ἁ Α 27 , ΟἿ 27 ν ς 

δὲ κατὰ τὴν πρὸς ἄλλο σχεσιν. καὶ οὕτως ἄλλην, ὡς ἢ 
7 ΄“ῶ ἴω ἂῳ 

ἑχάστου ὕπαρξις ἄλλη τῆς τοῦ αὐτοῦ πρὸς ἄλλο σχέσεώς 
2 ν) Ἁ 5 Ἃἃ ν] 4 4 λ 9 [4 

80 ἔστιν. οὐ γὰρ ταὐτὸν ἀνθρώπου τελειότης καὶ ἀνθρώπου 
γ] 

διαιτατ. δεσπότου, καϑάπερ 1 οὐδ΄ ἄνϑρωπος καὶ δεσπότης ταὐ- 
; ς“.Ν 5» Ἀ Ἁ ς -ῳ Φ-.-« ἵ Ἁ 4 

τόν. οὐδὲ ταὐτὸν ψυχὴν ἁπλῶς ὁρᾶν καὶ ψυχὴν σώματος 

ἄρχουσαν. δῆλον δὲ τοῦτο καὶ ἐξ ὧν αὐτὸς ἐν Τιμαίῳ λέγει 

[ρ. 879 54.7 τὴν γὰρ ἀσκήσεσιν χρωμένην ψυχὴν συντονω- 
τέραις τοῦ σώματος μὴ εἶναι ὡς σώματος ἄρχουσαν ἐπαινετήν, 
φϑείρουσαν τὸ ἀρχόμενον" καίτοι γε τὸ ψυχῆς ἔργον στοιεῖ 

τὰ ἑαυτῆς ἀσκοῦσα, καὶ εἰ τὸ ξῷον ἐξ ἀσυμμέτρων πρὸς 

ἄλληλα φαίνοιτο συνεστός. οὐκ ἔστιν δ᾽ οὖν ταὐτὸν τὴν 

καϑ' αὑτὸ τελειότητα ἑκάστου σκοπεῖν καὶ τὴν σδχετικήν᾽" 
2 

80 οὐδ΄ ἄρα τὴν αὐτοπραγίαν ὡσαύτως ληψόμεϑα τὴν ὡς αὖ- 

2 σι 

1 εἴτε οχῦ τὴ 10 οὔ ΤΥ 4859 βᾳα. 14 ὡς] ἴσωσ 
19 ὃ 416]. τοῦ 26 τὸ ρῬοϑὺ γε 585. ταῦ 
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»“ 2 ἋἉ ») 
τοῦ καϑ'’ αὐτὸ λαμβάνοντες καὶ τὴν ὡς ἄρχοντος ἢ ἄρχο- 

μένου. τὸ μὲν γὰρ ἄρχον καὶ ἀρχόμενον σχέσεις τινές εἶσιν" 
, } “Ὁ , , Α 2. ,» » ς 2] κωλύει δὲ οὐδὲν πράττειν μὲν τι τὸ αὐτό, μὴ ὡς ἄρχον 

» 3 ὃ , 2 Ὁ δὲ ἢ ὡς ἀρχόμενον, ἀλλ᾽ ὡς ἔχον οὐσίαν τινὰ καϑ' αὑτὸ 
« - Α καὶ ἐνέργειαν τῇ οὐσίᾳ συμβαίνουσαν ἣν ἔλαχεν. οἷον τὸ ὅ 

λογικὸν τὸ ἐν ἡμῖν καϑαρτικῶς ζῶν (καὶ ϑεωρητικῶς ἕαυ- 

τοῦ τὸ μὲν οἰκεῖον ἔργον πράττει, πεφυκὸς οὕτω ζῆν κατὰ 
τὴν αὐτοῦ οὐσίαν. οὐ μέντοι τὸ τοῦ ἄρχοντος τῶν ἀλόγων 

’ ΦΧ 2 ’ἤ ᾿ 2 Ὁ Ά δ Α 

μορίων, οὐδὲν ἐκείνοις συμβαλλόμενον ἐν τῷ πρὸς ἑαυτὸ 
ἢ » ᾽ » “ ᾿ “ς Ο ς ὔ » ἐνεργεῖν. ὀρϑῶς γοῦν καὶ τοῦτο δέδειχεν ὁ Σωχράτης, πᾶσαν 10 
2 Ν ’ »νἭ 2 ᾿ : ᾿ 3 , . δ 2 
ἀρχιπὴν τέχνην τῷ ἀρχομένῳ τὸ ἀγαϑὸν ἐκπορίζειν" ὧὥσϑ' 

ὅταν τὸ λογικὸν ξαυτῷ μόνον τὸ ἀγαϑὸν ἐχπορίζη καϑαῖρον 7 "μ ' γασον Θιφῇ 9 
ξαυτὸ καὶ ξητοῦν ξαυτό. τὴν τοῦ ἄρχοντας οὐκ ἔχει ζωήν. 

Φ “ 5.) Δ ς Α Α -" , , 
οὕτω τοίνυν οὐδ΄ ὅταν ὁ ϑυμὸς τὰ ϑυμοῦ πράττῃ. πκινού- 

μενος ὡς ὄρεξις μόνον τιμωρητικὴ τῶν προσπεσόντων λυ- τὖ 
-ο 2 [4 Ἁ »} ’ Α Α 4 ἤ 

πηρῶν. οὐ σώξει τὴν ἀρχομένου | σσρὸς τὸν λόγον δχε- ΕἼ1Ταν. 

σιν, ἀλλὰ τὸ μὲν τοῦ ϑυμοῦ πράττει μόνον (τοῦτο γὰρ 
ἔργον ϑυμοῦ τὸ ἀντιλυπήσεως ὀρέγεσθαι), οὐχ ὡς λόγου δὲ 
ἐνεργεῖ κατήκοος᾽ χατὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τὸ ἐπιϑυμητικὸν 
2 2 ᾽’ φ - Α ᾿ 2 - , - ἀπλήστως ὀρεγόμενον ἡδονῆς κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν ζῇ 30 
(τοῦτο γὰρ ἔργον ἐπιϑυμίας, ἡδέος ἐρᾶν οὐ τινός, ἀλλὰ 769 ὃ07 ψαξ. Ἡθξος ἔραν οὐ τινος. 
παντός). οὐχ ὡς ἀρχόμενον δὲ ὑπὸ τοῦ μετρεῖν αὐτοῦ τε- 

; Ἁ 2 ψ4 2. ΟΥ̓ - -» 5 Ὰ 

ταγμένου τὴν ὄρεξιν, ὥσϑ' ἕκαστον τῶν τριῶν εἶδος πράττειν 

ἂν εἴποις κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, ὅταν τὸ οἰκεῖον πράττῃ 
μόνον ὡς τῶν λοιπῶν οὐδὲ τὴν ἀρχὴν αὐτῷ συντεταγμένων. 56 

ἐπειδὴ δὲ συνέζευκται πάντα ἀλλήλοις καὶ μίαν συμπληροῖ 

ξωήν,. δεῖ σκοπεῖν αὐτῶν πάντων καὶ τὴν σχετικὴν ἐνέργειαν, 

καὶ οὕτως ὁρᾶν τήν τε ἀρετὴν ἕκάστου καὶ τὴν κακίαν, 

καὶ ταύτην ὁρίξεσϑαι πολιτικὴν ἀρετὴν ἕξιν οὖσαν τελειω- 

τιρὴν τῆς σχετιμῆς τῶν τῆς ψυχῆς μορίων ζωῆς, τὴν δὲ 80 

10 οὗ, ΡΙ. τρ. 1 8418 14 οὕτω] εἶ ἵν. 1ὅ τιμωριπὴ, 
ΟοΥγ. Ὁ 20 αὐτοῦ Ὀ] αὐτὴν 28 ὥσϑ'᾽ τὰ] ὧσ καϑ' τα 
ΟῚ ξωὴν --- πάντων καὶ ἴτα. τοῦ 29 ὁρίξεσϑαι 6χΧ ὁριξόμεϑα ταῦ 
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ἐναντίαν ταύτης κακίαν ἕξιν διαφϑείρουσαν τὴν κατὰ φύ- 
σιν αὐτῶν πρὸς ἄλληλα ξωτικὴν σχέσιν, ἐντεῦϑεν δὲ ὁρμη- 

ϑέντας δρᾶν καὶ ἐν τοῖς πολιτικοῖς γένεσιν ἑκάστου τὴν 

ἑωὴν οὖσαν διπλῆν, τὴν μὲν καϑ' αὑτό, τὴν δὲ κατὰ σχέ- 

5 σιν. καὶ πάλιν ἐπὶ τούτων τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν κακίαν 
ἶν ’» με Ν ς , -Ὁ ν. 12 4 ὡσαύτως. ἔστω γὰρ ὃ φύλαξ τοιοῦτος, τὰ ὄντα ϑεώμενος 
καὶ ἑαυτῷ ξῶν καὶ μέχρι τἀγαϑοῦ ταῖς νοεραῖς ἀναγόμενος 

περιωπαῖς. οὗτος τοίνυν ὡς μὲν ἄνθρωπος ἐνεργεῖ τὴν 
΄-ῳῇ ͵ Ἁ - . 

ξαυτῷ προσήκουσαν ἐνέργειαν, τὴν δὲ ἀρχυκὴν ἀφῆκε ξωήν 
Α ι ς ᾽ὔ 2  ω ’᾽ 2. Ἀ 5. 3... 9 [4 2 Α 

10 διὸ καὶ ὁ Σωρράτης οὐκ ἐᾷ μένειν αὐτὸν ἐπ᾿ ἐκείνης, ἄλλα 

κατάγει πάλιν εἰς τὴν πρόνοιαν τῆς πόλε ἵν᾽ ἢ φύλαξ ατάγ ς τὴν πρ ἧς ὡς. ἵν ἡ φύλα 
ἔδυ. ὡς ἀληϑῶς καὶ ἐν σχέσει. τὴν ἄσχετον καταλιπὼν ἐκεί- 

᾿ 2 κ 5. 2,» , ,»»ὕ 2 - νην ζωήν. ἔστω δὲ αὖ ὃ ἐπίκουρος, διότι κύριός ἐστι τῶν 
ὅπλων, τῶν μὲν ἀρχόντων μηδένα λόγον ποιούμενος, ὁρμῶν 

," ς ΦΥ͂ Α ᾽ Α - ’ ’) 3 ’ 

16 δὲ ὡς ἔτυχεν κατὰ πάντων καὶ τῇ δυνάμει χρώμενος ἀμὲ- 

τρῶς. ὡς μὲν ὁπλίτης δή π ὶ οὗτος ἐκπληροῖ τὴν πρέ- ρῶς. ὡς μὲν ὁπλίτης δή που καὶ οὗτος ηροῖ τὴν πρ 
σαν ἔνέ (τού χὰρ τὸ πολεμεῖν), ὡς δὲ ἀρχό- πουσαν ἐνέργειαν (τούτου γὰρ τὸ πολεμεῖν), ὡς δὲ ἄρχ 

μένος οὐκέτι" δεῖν γὰρ τὸν ἀρχόμενον εἰς τὴν τοῦ ἄρχοντος 
διάνοιαν βλέπειν. ἐκείνῳ τοίνυν ἑπόμενος σῴξει τὴν οἷ- 

’ὔ “Ὁ 9 ’ 9 7 7 νΑ -..- 2) 30 κείαν τῷ ἀρχομένῳ ἀρετήν, κατεξανιστάμενος δὲ τοῦ ἄρχον- 
τος διέφϑειρεν τὴν σχετιπὴν ἀρετήν. ἔστω δὴ οὖν καὶ (ὃ) 

» 2 - 
χρηματιστὴς τελευταῖος αὐτὸς χαϑ' ξαυτὸν ζῶν καὶ περὶ 

χρηματισμὸν διατρίβων, ὠνούμενος ἢ πιπράσκων καὶ εἰς 
μόνον τετραμμένος (τὸ αὔξειν τὰ χρήματα. τὸ μὲν οἰκεῖον 

2 ἔργον δή που πράττει καὶ οὗτος. καϑόσον ἔστιν ὃ λέγεται 07 ῆ θατν τὸς: )έταις 
; 2 ι δ 2 ἢ ’ “2 δ “΄“Ἕς χρηματιστής, οὔπω δὲ τὴν ἀρχομένου κακίαν ἢ ἀρετὴν ἔχει 

εἰ δὲ μέρος γένοιτο πολιτικοῦ συντάγματος καὶ ἔχοι τὴν 
9 ᾽ὔ , 3 4 - Α 2 -“ Α »} 

ἀρχομένου τάξιν. ἐν τούτῳ σχετικῶς μὲν ἤδη ζῇ, κατὰ δὲ 

ταύτην τὴν σχέσιν ἑπόμενος μὲν τοῖς ἄρχουσιν καὶ κατὰ 
Ἁ 2 ; 7 ’] ς Ἅ ς»ν, 2 “»“» 

80 τὴν ἐκείνων βούλησιν χρηματιζόμενος, ὡς ἂν ὁρίξωσιν ἐκεῖ- 

10 οὗ ΡΙ. ΝΠ δ205 11 κατάγειν 244 δαᾷ, Ὁ 28 ἐν 
85. τῇ ὅ (ῬΟ58515 οὕτω)  ξῆ 

ῬΒοσμῦΒβ, 6. Ἐ͵ΟΙ]. 14. 
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γοι τόν τὲ τρόπον τοῦ χρηματισμοῦ καὶ τὸ μέτρον. ἕξει τὴν 
οἰκείαν ἀρετὴν τῷ ἀρχομένῳ χρηματιστῇ, πλημμελῶν δὲ εἰς 
τοὺς ἄρχοντας καὶ μὴ φυλάττων τὰ ἐκείνων δόγματα μοχϑη- 

οὸς ἔσται χρηματιστὴς ὡς ἀρχόμενος. ἔστιν ἄρα καὶ ἐν τοῖς 

πολιτικοῖς γένεσιν διττὸν τὸ οἰκεῖον ἔργον, τὸ μὲν καϑ' ὅ 
αὑτό, τὸ δὲ κατὰ σχέσιν. ὡς ἐν τοῖς μέρεσιν τῆς ψυχῆς. 
εἰ δέ ἐστιν ἐν ἀμφοτέροις ᾿ καὶ ἄρχοντα καὶ ἀρχόμενα 8. 118ν. 

καὶ ἀρεταὶ καὶ κακίαι, τοῦτο δεῖ κατιδεῖν, ὅπως ἔχουσιν αἵ 
τῶν ἑτέρων ἀρεταὶ καὶ κακίαι πρὸς τὰς τῶν ἑτέρων, καὶ 

κατιδόντας λέγειν τὰς τῶν ψυχιπῶν μερῶν τῶν ἐν τοῖς 10 
πολιτικοῖς γένεσιν ἀρετῶν ἢ κακιῶν [ὡς οἷον παραδείγματα 

προυπάρχειν. εἴσω μὲν γὰρ ἕκάτεραι ἐνεργοῦσαι τὰ μέρη 

τῶν ψυχῶν χεῖρον ἢ βέλτιον διατιϑέασιν, ἔξω δὲ προϊοῦσαι 

καὶ εἰς πράξεις χωροῦσαι τὰ πολιτικὰ γένη κοσμοῦσιν ἢ 

ἀκοσμίας ἀναπιμπλᾶσιν. διὸ καὶ ὃ Σωκράτης ὀρϑῶς ἀπὸ τ 

τῶν ἐν μιᾷ ψυχῇ ποιεῖται τὴν μετάβασιν ἐπὶ τὰς ἔν ταῖς 
ὅλαις πόλεσιν. ὡς εἰς γνωριμώτερα μεταβαίνων" καὶ γὰρ 
ἁπάσας τὰς ἔνδον ἕξεις οὐκ ἄλλως γνῶναι δυνατὸν τῶν 409 

ψυχῶν καὶ τὰς ἔνδον μενούσας ἐνεργείας ἢ ἀπὸ τῶν ἔξω 
προϊουσῶν ἐνεργειῶν. Τοῦτο μὲν οὖν φανερόν" ὁ γὰρ φύ- 80 
λαξ ἄρχων τῶν ἐπικούρων ἔξω ἐνεργεῖ μιμούμενος τὸν ἔν- 
δον λόγον ἄρχοντα τοῦ ϑυμοῦ, καὶ ὃ ἐπίκουρος ὡσαύτως 
ἄρχει τοῦ χρηματιστικοῦ γένους, μιμούμενος ἐν τῇ ἔξω 
ἐνεργείᾳ τὴν ἔνδον ἀρχὴν τοῦ ϑυμοῦ κατὰ τῆς ἐπιϑυμίας. 
σχέσεις μὲν οὖν αἵ ἀρχαὶ πᾶσαι, καὶ αἱ ψυχικαὶ καὶ αἵ 35 
πολιτικαί, μιμήσεις δὲ αἱ ἔξω τῶν ἔνδον καὶ ἐνέργειαι 
δεύτεραι πρωτουργῶν ἐκείνων οὐσῶν, καὶ ἡ ὡς ἀληϑῶς 

πολιτμὴ περὶ ἐκείνας, ἀρχόντων οὖσα καὶ ἀρχομένων κο- 

σμητική. πρώτως ἕκατέρων ὄντων. ὥσπερ ἡ τῶν πολιτικῶν 

γενῶν ὡς εἰκόνων οὖσα καὶ αὐτὴ ἐκείνης εἰκών. μᾶλλον 80 

8 τούτωι, ΟΟΥΥ. Ὁ 11 ὡσ ΘΧΡ. τη 80 αὖ ΤῸῖ ῬΆΡΙΙΟδΘ 
Ῥατίθβ ἱπηδρίπθιη Θχμῖθθηῦ ραγίίατα δμίτηδθ, 510 ΠΠασῦτα. 15 
᾿πϊτβ ἃ τοϑροπᾶθῦ; τηϑ]τη ὡς {τῶν ἐκείνων.) Ι αὕτη 
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ι ’ ᾿ οἱ Ω » ιν 2 ’ 2 » 
δὲ μία μὲν ἕξις οὐὖσα, διπλᾶς δὲ ἐνεργείας ἔχουσα, τῶν 

,] ΑἉ “α΄ 

191. μὲν ἔνδον ἀρχόντων καὶ ἀρχομένων, τὰς δὲ τῶν ᾿ ἔξω 
κοσμητικάς. 

, Α , -ὝὟ-ὠ 2} - “ 2 
Διωρισμένων δὲ τούτων σποπῶμεν ἤδη, πῶς ταῖς ἄρε- 

5 ταῖς δώσομεν πάροδον πάσαις τέτταρσιν οὔσαις. καὶ αὐτὸ 
κ "»“"ὉὝ ΄- Ὁ ; 

δὴ τοῦτο ποιήσομεν τρανὲς τοῖς ποϑοῦσι μαϑεῖν, ὅτι τέτ- 

ταρες. τριῶν δὴ μερῶν ὄντων (ἐντεῦϑεν γὰρ ἡμῖν ἀρκτέον), 
,ὔ }: 3 μὰ 2. » ν) λ »" » δὴ -" 

τάξιν δὲ οὐκ ἴσην ἐχόντων, ἀλλὰ τοῦ μὲν ὄντος νῷ συγ- 
“ “-“ Α ἢ -" [4 ’ “ Α ν] γενοῦς, τοῦ δὲ φύσει τῷ σώματι προσήκοντος, τοῦ δὲ ἀμ- 

3 , ; 2 ; 2 7 ’ὔ 10 φοτέρων ἐν μέσῳ ταχϑέντος,. ἄρχον μέν ἐστι δήπου μόνον 
Ἁ ’ Α - -᾿ ; οι - Α 2 «αὖ 2 

πατὰ φύσιν τὸ τῷ νῷ συγγενὲς νῷ δὲ ἄρα συγγενές ἐστι 

λόγος. ὃς καὶ αὐτὸν πέφυκεν γινώσκειν τὸν νοῦν. ἀρχό- 
μενον δὲ μόνον κατὰ τὴν οἰκείαν τάξιν τὸ τῷ σώματι 
προσῆκον᾽ τοιοῦτον δὲ τὸ ἐπιϑυμητικόν, τῶν σωματικῶν 

χρειῶν ἐπιϑυμοῦν. ὡς ὁ λόγος τῶν νοερῶν ἀγαϑῶν" ἅμα 
Α , δὲ ἄρχον καὶ ἀρχόμενον τὸ ϑυμοειδές, διότι μὲν ἄλογόν 

ἐστιν (ὑπάρχει γοῦν καὶ τοῖς ἀλόγοις ξῴοις καὶ γνώσεώς 

ἐστιν ἄμο ὡς τὸ ἐπιϑυμητικπόν), ἄρχεσϑαι καὶ αὐτὸ ἀμοιρον, ὡς τὸ μη ς αρχ ΐ 
- » - - ν᾿ κατὰ φύσιν δεόμενον ὑπὸ τοῦ τῷ νῷ συγγενοῦς, διότι δὲ 

2. ἃ “ ᾿ , ἤ ῶ ’ » 2 ’ 30 ἅε τῷ λόγῳ παρίσταται μαχομένης ἐπιϑυμίας πρὸς αὐτόν, 
᾽ὔ Ἃ 7 - 2 ’’ 27 νὴ “- - 

συγγενέστερον ὃν λόγῳ; μᾶλλον ἐκείνης ἄρχειν ὀφείλον; τῆς 

ἐπιϑυμίας πορρωτέρω τοῦ λόγου τεταγμένης καὶ τῷ σώματι 
διαφερόντως συμπασχούσης. καὶ γὰρ ἣ μὲν περιπτύσσεται 

τὸ σῶμα καὶ οὐκ ἄν ποτὲ πρόοιτο πράττουσα τὰ ἑαυτῆς, ὃ 
“«ῳ 2 κῳ 5 δὲ περιπτύει πολλάκις τὸ σῶμα καὶ τὴν μετ΄ αὐτοῦ ξωήν, 

2 ἷ - 2 , δι , 2 , - 5 ἄλλο τι ποϑῶν ὀρεμτόν, ὃ μή ἔστιν σώματος. τριῶν οὖν 

ὄντων τούτων. καὶ τοῦ μὲν ἄρχειν ὀφείλοντος μόνως. ὡς 
νοῦς. τοῦ δὲ ἄρχεσϑαι μόνως, ὡς σῶμα, τοῦ δὲ ἄρχειν ἅμα 

ἔ11ϑν. καὶ ἄρχεσϑαι κατὰ τὴν ἐν μέσῳ τῶν ἄκρων τάξιν, δύο 

1 οι 

1 δὲ ὈΥΙᾺΒ 55. τὰ 2 ἀρροραὺ τὰς μὲν τῶν ἔνδον 
16 ὃ 55. τη 17 ὑπάρχειν ΘΧΡ. τη 19 οἵ ΡΙ. 
4408 546. 21 συγγενέστεροσ ὧν --- ὀφείλων (ὦ ΟΧ ο), ἴοτῦ. 
δια ρανιὺ ῬΥοοΙὰΒ 

145 
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μέν ἐστιν δήπου τὰ ἄρχοντα, τὸ μὲν πρώτως, τὸ δὲ δευ- 
τέρως. δύο δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον τὰ ἀρχόμενα. δεῖ δὴ 
οὖν τὸ μὲν [ἐν] μόνως ἄρχον μίαν ἔχειν ἀρετὴν τῆς ἀρχι- 

κῆς σχέσεως τελειωτιπήν, τὸ δὲ ἄρχον μὲν δευτέρως, ἀρχό- 
μενον δὲ πρώτως τῶν δύο σχέσεων ἔχειν διττὰς ἀρετὰς ὕ 
τελειωτιιάς (ὡς γὰρ τῶν διαφερουσῶν ὑπάρξεων διαφέρου- 
σιν αἵ τελειώσεις, οὕτω καὶ τῶν σχέσεων), τὸ δὲ μόνως 
ἀρχόμενον μίαν ἔχει τελειωτιμὴν ἀρετήν. ὃ μὲν δὴ λόγος. 
ὃς δέδεικται μόνως ἄρχειν ὀφείλων, ἀρετὴν ἀρχικὴν ἔχει τὴν 
φρόνησιν, καϑ' ἣν ξαυτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις δρίξει τὰ μέτρα τὸ 

τῶν πράξεων" ἡ δὲ ἐπιϑυμία μόνως οὖσα ἀρχόμενον ἀρετὴν 

ἔχει τὴν σωφροσύνην, καϑ'᾽ ἣν μετρεῖ τὰς ξαυτῆς ὀρέξεις 
ἐπιστρεφρομένη πρὸς τὸν λόγον. καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ ὀρεχϑῆ- 
ναι λόγου λαβοῦσα παρὰ τοῦ λόγου διὰ τῶν συνειϑισμένων 

καὶ τῆς παιδείας. ὃ δὲ ϑυμός, ὃν ἄρχεσϑαν καὶ ἄρχειν 1 
ἐδείκνυμεν κατὰ φύσιν, ἕξει μὲν ὡς ἄρχων ἀνδρείαν, δι᾿ ἣν 
ταπεινώσει τὸ ἐπιϑυμητικὸν καὶ ἄτρωτον ξαυτὸν φυλάξει 

τῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ πληγῶν, ἕξει δὲ καὶ σωφροσύνην ὡς ἀρχό- 
μενος. καϑ' ὅσον καὶ αὐτὸς ὀρέγεται τῶν ἀπὸ τοῦ λόγου 
μέτρων παιδευϑείς. εἰ δὲ δὴ καὶ ὁ λόγος, ὡς ἀμφοῖν ἄρ- 30 

χῶν καὶ αἴτιος τῆς πρὸς ξαυτὸν ἐπιστροφῆς καὶ τοῦ πειϑη- 

νίοις γενέσθαι. τοῦ μέτρου περιέχει τὴν ἀρχὴν ὃ δέδωπεν 
ἐκείνοις. εἴη ἂν ἡ σωφροσύνη, ἀρξαμένη μὲν ἀπὸ τοῦ λό- 
γου, τελευτῶσα δὲ εἰς τὴν ἐπιϑυμίαν διὰ μέσου τοῦ ϑυμοῦ, 

καὶ οὕτως ἁρμονία διὰ πασῶν ἐκ τριῶν ὅρων οὖσα, λόγου 35 

ϑυμοῦ ἐπιϑυμίας. ὧν ὃ ϑυμὸς μέσος ὧν ὡδὶ μὲν 5. 130. 
ποιεῖ τὴν διὰ τεσσάρων, ὡδὶ δὲ τὴν διὰ πέντε συμφωνίαν, 
τὴν μὲν τοῦ λόγου πρὸς τὸν ϑυμὸν διὰ πέντε, τὴν δὲ τοῦ 

8 ΘΧΡ. τη [| τηδσ 88. τη 8 ὨΘΙΡ6 ἔχειν 14 συνει- 
ϑισμένων)} εὐθϑι οὗ μέν ΘΧ᾽ τοῦ (8π συνεϑισμῶν 3) 21 ἑαυτὸν 
6Χχ αὐτὸν τηῦ [| τοῦ δα. τηῦ δαὖ τθο. [ πιϑηνίοισ (μΟ]1 -ους) 
ῶ8 ἂν τη] πᾶν Ῥοβ5815 ἂν (κοιν»ὴΣ Ἔ([ 6 οὗ ΡΙ. 4815 ὧν (ὦν) 
55. Τὴ ὃ 7 ποιεῖ 6Χχ οἶδι τὴ ϑ 
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ϑυμοῦ πρὸς τὴν ἐπιϑυμίαν διὰ τεσσάρων. ταύτην γοῦν 

ἐχάλουν οἵ Πυϑαγόρειοι συλλαβὴν ὡς οὐ τελέαν οὖσαν 
συμφωνίαν, τὴν δὲ διὰ πέντε μᾶλλον ἢ ταύτην εἶναι συμ- 
φωνίαν᾽ ὥσπερ δὴ καὶ τὸν ϑυμὸν μᾶλλον πρὸς τὸν λόγον 
»Ι ’ ἤ Ἃ Ἁ 3 Π Α ᾿ , 5 ἔχειν δοτέον συμφωνίαν ἢ τὴν ἐπιϑυμίαν πρὸς τὸν ϑυμόν, 
εἰ καὶ ἐλάσσων ἡ τούτων διάστασις. πλείων δὲ ἡ ἐκείνων" 

Ἁ Ἁ Α μ᾿ “ ή 2 Ἁ Ἁ 7 λ 2 τὰ μὲν γὰρ ὀρέξεις μόνον ἄμφω. τὰ δὲ λόγος καὶ ὄρεξις, 
2 5 - 

ἀλλ οὖν πλείων ἡ συμφωνία ϑυμοῦ πρὸς λόγον. εἰ καὶ 

πλείων ἡ διάστασις. ἢ ἐπιϑυμίας πρὸς ϑυμόν, εἰ καὶ ἐλάσ- 

τὸ δῶν. ὡς γὰρ εἴρηται καὶ πρότερον, φιλεῖ γοῦν συντάττειν 
δ Α -» , ᾿ , ς Α ᾿ » 5 
ἑαυτὸν τῷ λόγῳ κατὰ φῦσιν ὁ ϑυμὸς καὶ μᾶλλον εἶναι 

; ) οι “2 ; ἢ -; . ᾿ σύμμαχος ἐκείνῳ ἢ τῇ ἐπιϑυμίᾳ μαχομένων ἐκείνων διὸ 
τὴν μᾶλλον συμφωνίαν τῷ ϑυμῷ πρὸς τὸν λόγον δοτέον 

ἢ τῇ ἐπιϑυμίᾳ πρὸς τὸν ϑυμόν᾽ διὰ πασῶν δὲ τὴν ἐκ 
16 πάντων ῥητέον, ἣν ἐκεῖνοι πάλιν πασῶν συμφωνιῶν κατα- 

κορεστάτην ὠνόμαξον. καὶ γὰρ ὡς ἀληϑῶς ἐστιν αὕτη συμ- 
φωνία᾽ μόνη γὰρ ἐκ πασῶν ἔχει τοῦτο τὸ ἴδιον, ὕπερ ὃ 

’ 7 Α - 2 ’ Ϊέ Ἁ ΄ Τίμαιός φησιν, τὸ τῶν ὀξυτέρων φϑόγγων τὰς κινήσεις 
ἀποπαυομένας καταλαμβάνειν τὰς τῶν βαρυτέρων, καὶ κατα- 

20 λαμβανούσας ἀρχὴν τέλει συνάπτειν καὶ μίαν ἀποφαίνειν 
[η 2. (ἡ) 3 4 25. κ - 5... ἢ 2.»ϑ Α , 

κίνησιν ἠρέμα ἀπολήγουσαν ἀπὸ τοῦ ὀξέος ἐπὶ τὸ βαρύ- 

τερον. μόνη δ᾽ οὖν αὕτη πασῶν συμφωνιῶν τοῦτο λαχοῦσα 
πρέπουσα ἂν εἴη τῇ μιᾷ τῆ ἧς ἁ ίᾳ. δι᾿ ὅλων διη- ρέπουσα ἂν εἴη τῇ μιᾷ τῆς ψυχῆς ἁρμονίᾳ, δι’ ὅλων διη 

᾽ -" -ἢ- 25. ὦ 1 ᾽ »" ᾽ 

5. 120ν. χουσῃ τῶν μερῶν αὐτῆς ὅαν συνειρουσῇῃ | ταῖς πινησεσι 

ὁ5 τῶν ἀνωτέρω τὰς τῶν κατωτέρω, καὶ ταῖς ὑφέσεσιν ἐκείνων 

τὰς τούτων ἐπιτάσεις συμφυῶς ἕναρμοζούσῃ, καὶ ὄντως 

μίαν ἔκ πολλῶν ποιούσῃ τὴν ξωήν. 
»“ Α 5 . -»ἡῬ΄ Ταῦτα μὲν οὖν παρεξέβημεν ἐνδεικνύμενοι. πῶς ἁρ- 

410 μονίαν διὰ πασῶν ὁ Σωκράτης εἶπεν τὴν σωφροσύνην. 

2 πυϑαγόριοι, ΟΟΥΥ. τὰὅ οἵ ΒοΘΟΚ ῬὨΙ]]ΟΙδοΒ 68 6 ἡ 
Ῥοϑὺ δὲ 585. τη 23 10 οἵ. Ρ. 211, 19 [| γουν ογὔατα 6586 ρούθβα 
6ΧΣ συν (ὥσπερ ῬΥτο ὡς γὰρ ᾿ϑᾶθητῃ.) 18 οὗ Τιτα. 808 5α. 
20 ἀποφαίνει, οοτγ. τῷ 22 οὖν ὁΧ ἦν τοῦ 
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εἰ δὲ φρόνησις μὲν ἀρετὴ μόνως ἄρχοντος, σωφροσύνη δὲ 
ἀρετὴ τοῦ ἀρχομένου, ἄμφω δὲ σωφροσύνη καὶ ἀνδρεία τοῦ 
ἄρχοντος ἅμα καὶ ἀρχομένου, δῆλον τὸ λοιπὸν ἡ δικαιοσύνη 

πάντων οὖσα, τοῦ μὲν ὡς ἄρχοντος, τοῦ δὲ ὡς ἀρχομένου, 
τοῦ δὲ ὡς καὶ ἄρχοντος καὶ ἀρχομένου. ὕπως ἂν ἕκαστον 
ἐνεργῇ κατὰ τὴν αὐτοῦ τάξιν, τὸ μὲν ὡς ἄρχον, τὸ δὲ ὡς 

ἀρχόμενον. τὸ δὲ ὡς τὸ συναμφότερον. ταῦτα μὲν οὖν δῆλά 
. μχ 2 - πῶς γέγονεν" ἐκεῖνο δ᾽ ἄν τις ἐπιστήσας ζητήσειεν, πῶς ὃ 

ϑυμὸς καὶ ἄρχον ὧν καὶ ἀρχόμενον πρὸς τὴν μὲν ἐπιϑυμίαν 
ὡς ἀρχόμενον ἔχει τινὰ κοινὴν ἀρετήν. μετέχων τι σωφρο- 

Α } Α ’ δ 2 ς »γ» 2 ἡ » σύνης, πρὸς δὲ τὸν λόγον ὡς ἄρχον οὐκέν ἔχει κοινήν, 
3 ἀλλ᾽ ἰδίαν ἀρετὴν τὴν ἀνδρείαν. καὶ ξητήσας ἐννοήσειεν, 

ὡς ἄρα ὅπερ εἴπομεν ἐστὶν ἀληϑές, τὸ πλείονα τὴν ἀπό- 
5 “- - 4 Ἁ ͵ 2 2 ’᾽ “1 "“ 

στασιν εἶναι τοῦ ϑυμοῦ πρὸς τὸν λόγον κατ οὐσίαν ἡ τῆς 

ἐπιϑυμίας πρὸς τὸν ϑυμόν" καίτοι γε μαχομένων λόγου καὶ 
2 ’ 9 ’ -Ὁ 2 ’ 2 λ ᾽ὔ 2 ᾿ “Ὃ" ἐπιϑυμίας οὐδέποτε τῆς ἐπιϑυμίας ἐστὶ σύμμαχος. ἄλλα τῷ 

΄ - ν᾽ -“ὦ᾽ 3 λόγῳ παρίσταται" πάσχει δὲ τοῦτο διὰ τὴν κατὰ τῆς ἔπι- 
ϑυμίας αὐθάδειαν, δι᾿ ἣν καὶ πρὸς αὐτὸν πολλάκις ἀπαυ- 

ϑαδίξεται τὸν λόγον. οὐ διὰ συγγένειαν τὴν πρὸς αὐτόν. 
ὥστε διὰ τοῦτο πρὸς μὲν ταύτην ὡς ἀρχόμενος ἀρετὴν ἔχει 

κοινήν; πρὸς δὲ ἐκεῖνον ὡς ἄρχων διαφέρουσαν᾽ τὸ γὰρ ἢ, 131. 

ἀρχικὸν αὐτοῦ τε καὶ τοῦ λόγου πάντῃ διέστηκεν, τὸ μὲν 
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἀρχόμενον τῆς ἀρχῆς (ξαυτοῦ 7 γὰρ ἄρχξι πρῶ- 
τον ὃ λόγος καὶ ξαυτὸν κοσμεῖ πρὸ τῶν ἄλλων καὶ τὴν 

ς “ ΡΒ 2 2» Υ̓͂ 9 ’ὔ’ κ ΦΨΙΝΝΕ ι οἰκείαν ὄρεξιν οὐκ ἐᾷ μένειν ἀμφίβολον καὶ φέρεσϑαι πρὸς 
-ῷὦ 3 - τὸ χεῖρον, ἔπειϑ᾽ οὑτωσὶ καὶ τὰς τῶν ἁλόγων ὀρέξεις με- 

τρεῖ καὶ ἐπανάγει πρὸς τὴν ξαυτοῦ κρίσιν καὶ ὄρεξιν), τὸ 

δὲ οὐκ ἀφ᾽ ξαυτοῦ ἀρχόμενον, ἀλλὰ τῷ χείρονε μόνῳ ἄνω- Ὁ αῷ θχομένον. Ὁ χείρ μονῷ 

1. ὩΘΙΏΡΘ {τοῦ μόνως 4 δὲ ὧὡσ 6Χ᾽ ὅ τοῦ δὲ 
ὡς ΘΧ του ταἷ, ἴτη. γ0. τοῦ μόνως αρχ.. (. θ6. ἄρχοντος) τοῦ 
μόνως ἀρχομένου: τοῦ καὶ ἄρχοντος (80. καὶ ἀρχομένου) τα Ἀδὰ 
τη8.}16 [ ἑκάστον τοῖ, ΟΟτΥΥ. ταῦ 11 ἄρχων, ΟΟΥΥ. Ὁ 21 ἄρχον, 
ΘουΥ. Ὁ 

20 
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2 “ 2 ᾿. χ -"- 7 ’ " 2 

ϑὲν ἐπιστατοῦν᾽ οὐ γὰρ ξαυτοῦ δύναταί ποτε τὸ ἄλογον 
ΩΝ “40λ Φ»ἤὕ δ Α ι ν ’ 9 δ 4 ΟΡ κρατεῖν οὐδὲ ὁρίζειν ἑαυτὸ καὶ ἐπιστρέφειν εἰς ἑαυτό. ὅτι 

Α Α » ’ “1 ᾽ Α Α δὲ ϑυμὸς ἐπιϑυμίᾳ συγγενέστερον ἢ λόγῳ κατὰ 1]λάτωνα, 

δῆλον: ἄμφω γὰρ τῶν αὐτῶ ΐ λόγος δὲ ἄλλου ἤλον᾽ ἄμφω γὰρ τῶν αὐτῶν πατέρων, λόγος 
2 

πατρός᾽ ἄμφω ϑνητὰ καὶ μετ᾽ ἀλλήλων ὄντα ἢ μὴ ὄντα, 
λόγος δὲ ἀϑάνατον᾽ ἄμφω ἄδεχτα γνώσεως. λόγος δὲ φύσει 
γνωστικός. διότι μὲν οὖν τὸ ἄρχεσθαι τῷ ϑυμῷ κοινὸν 

ι 3 [4 2. «ὁ Ἁ 2 27 Α 2 Ο ἢ 

καὶ ἐπιθυμίᾳ (καϑ΄ ὃ γὰρ ἄλογα ἄμφω καὶ παρ΄ ἑτέρου 

κοσμεῖσθαι δεόμενα. ἄρχεται). κοινὴν ἀρετὴν ἔχει τὴν ἐπι- 
7 ΒΒ. 4 Ἁ "». Κῃ{ 2 2 ὦ στρέφουσαν αὐτὰ πρὸς τὴν τοῦ ἄρχοντος ὄρεξιν. καϑ' ὅτι 

δὲ τὸ ἄρχειν διαφέρον ἐπὶ τε λόγου καὶ ϑυμοῦ τὸν εἰρη- 
μένον τρόπον, διάφορον ἐσχήκατον ὡς ἄρχοντε τὴν ἀρχικὴν 
ἀρετήν, τὸ μὲν γνωστικήν (λόγος γὰρ ἦν), τὸ δὲ ξωτιπήν᾽ 
ὄρεξις γάρ. ὅπου μὲν οὖν ὄρεξις ὀρέξεως κρατεῖ, τῆς ἄτρω- 

τότον φυλαττούσης ἀρετῆς τὴν ὄρεξιν χρεία, ὅπου δὲ λόγος 
ἢ -- ’ Α ’ 2 - ᾽ ὀρέξεως, τῆς κρίνειν τὸν λόγον ὀρϑῶς παρασκευαζούσης. 

ΒΕ.» ᾿ ς᾽. τ 
καὶ διὰ τοῦτο φρόνησις μὲν ἀρετὴ ἀρχικὴ λόγου, παρ΄ ᾧ 
τὸ γιγνώσκειν καὶ τὸ κρίνειν ὀρϑῶς τὸ ἄρχειν τῶν κρίσιν 

Π 2. » 2 , [ ν 2 ν᾿ 2 ᾿ » ς ξ 
δ 1ϑιν. οὐκ ἐχόντων. ἀνδρεία 1 δὲ ἀρετὴ ἀρχικὴ ϑυμοῦ, παρ΄ ᾧ 

᾿ ν , "), ἔς , ᾿ 2 Ε ΠΝ: 80 τὸ ζωτικὸν μόνον, παρ ᾧ ἡ κρίσις μὲν οὐκ ἔστιν, ὄρεξις 
δὲ κράτος ἔχειν ἐθέλουσα κατὰ (τῆς τοῦ χείρονος ὀρέξεως. 

καὶ κατεξανισταμένης αὐτῆς οὐκ ἀνεχομένη τῶν ὑπὲρ αὖ- 

τὴν ὀρέξεων. εἰ δ᾽ ὅπερ εἴρηταί μοι καὶ πρότερον, καὶ ἡ 
διάστασις τῶν ἄνω πλείων ἢ τῶν κάτω καὶ ἡ ἁρμονία μεί-- 

ο5 ζων, οὐδὲν ϑαυμαστόν. ἡ γὰρ ἔκλυσις τῆς ζωῆς ἀμυδροῖ 
᾿ ς Ὁ. 2 ν - » -" » , 2 , 

τὴν ἁρμονίαν" ἐν γὰρ τοῖς μᾶλλον ζῶσιν μᾶλλόν ἔστιν, ἕν 

δὲ τοῖς ἧττον δῆλον ὡς ἧττον. 
ἰχ, Α 5 δ, ᾿ , , ᾿ ,᾿ 
Ὅτι μὲν οὖν αἱ ἀρεταὶ τέτταρες μόνον καὶ τί ἕργον 

ἑκάστης. εἴπομεν" ὕπως δὲ καὶ ἐν τοῖς πολιτικοῖς γένεσιν 

ϑι 

1 Φ 

1 ἄλογον αΧ ἀγαϑὸν ταϑ 2 ἑαυτὸν 10 καϑ' ὅτι (' 
ἴγσ. ταῦ αν.}} καϑὸ Ὁ 12 διάφορον] διαφορὰν ταΐ διαφέρον 
ταῦ [ἄρχοντα ταῖΐ, ΟΟΥΤ. τα 14 ροβὺ τῆσ ὧσ 585. τη 18 δ 
ὀρϑῶς (καὶ 28 ἡ 85. τη ῦ 
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5 ΧΑ Υ͂ 2} “ »Σ6}Φ Ά δ 9 Α Ὁ 

αὐτὰς ταχτέον, ἤδη φανερόν. δῆλον γὰρ ὡς ἐν μὲν τῷ 

ἄρχοντι πάσης τῆς πόλεως καὶ προβουλευομένῳ μάλιστα τὴν 
φρόνησιν ϑετέον (τένος. γὰρ ἄλλου τῷ βουλευομένῳ χρεία 

μᾶλλον ἢ φρονήσεως: ἧς ἔργον ὁρᾶν τὸ ἐν πάσῃ πράξει 

ἀγαϑὸν καὶ κακόν), ἐν δὲ τῷ πολεμοῦντι καὶ φρουρητικῷ 
9 ’ ᾿ Ἃ 9 -“ 

γένει τὴν ἀνδρείαν. τούτους γὰρ ἀνδρείους ἡ φήμη καλεῖ; 

τοὺς ὑπομενητικοὺς τῶν κινδύνων, τοὺς ἀνανταγωνίστους 
- 9 Α 

τοῖς ἀντιπάλοις, τοὺς τὸν ϑάνατον περιπτύοντας. ὕπως μὲν 

οὖν κρατῶσι πάντων τῶν κατεξανίστασϑαι τῆς πολιτείας 

ἐπιχειρούντων, ἀνδρείους αὐτοὺς εἶναν προσῆκον" τὰ δὲ μέ- 
τρα τῶν ἐνεργειῶν ἀπὸ τῶν ὡς ἀληϑῶς ἀρχόντων παρα- 
δέχεσϑαι καὶ ταύτῃ σωφρονεῖν, εἰς τὴν ἐκείνων βλέποντας 

προαίρεσιν. ἐν δὲ τῷ τελευταίῳ καὶ τῶν ἀναγκαίων πάν- 
3 Ὁ Ἁ ΙΑ 7 ΑΥ̓͂ Ἁ 2 7 

τῶν ἐχποριστικῷ τὴν σωφροσύνην μόνως. ἵνα μὴ ἐπαιρό- 
“Ὁ ἤ -ῃ᾿ »} ’ 2 - δ -"ΣὋ: Ἁ Α 

μενον τῇ περιουσίᾳ τῶν ἀναγκαίων ἀρκεῖν ἑαυτῷ πρὸς τὸ 

τοῖς ἀναγκαίοις εὐπορίαν φαντασίαν τοῦ ἀγαϑοῦ παρεχο- 
μένην. δεῖ γοῦν αὐτὸ σωφρονεῖν, ὑποστελλόμενον τοῖς ἄρ- 
χουσιν καὶ ὑπ᾽ ἐκείνων κοσμούμενον καὶ πειϑαρχοῦν ἐκεί- 
νοις, ὡς ἐν τῷ παντί φησιν ὃ Τίμαιος [ρ. 485] ἕπεσϑαι 

- Ὁ Ἁ 2 ’ , } ς Ἁ ᾿ 2 ’ 2 ᾿ τῷ νῷ τὴν ἀνάγκην. πάντων δὲ οὑτωσὶ τὴν οἰκείαν ἀρετὴν 
ἀπειληφότων. καὶ τοῦ μὲν φρονοῦντος, τοῦ δὲ ἀνδριξομένου, 
τοῦ δὲ σωφρονοῦντος, ἤδη γνώριμον τὸ τῆς δικαιοσύνης 

ξογον. ἕκαστον γὰρ ἐν τῇ συντάξει τῇ πρὸς ἄλληλα παρα- 9γον. γὰθ Ί Ἴ πρὸς ἀλλῆ 9 
ἤ Α Ο "Ὁ ᾽ὔ 4 Α Ἁ 2 9 σπμευάξει τὸ ξαυτοῦ μόνον πράττειν, καὶ μὴ ὃδὲ ἄλλοτριο- 

πραγίαν ὑφαρπάξειν τὰ τῶν ἄλλων ἐξαίρετα, ξῆν δὲ ἕκαστον 

ἐφ᾽ ᾧ τέτακται παρὰ τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης ὡς μὴ τὸν 
φύλακα στρατεύεσθαι ἐπιχειρεῖν ἢ γεωργεῖν, εἰς ἀναξίαν 
ξαυτοῦ μεταπίπτοντα ξωήν, μηδὲ τὸν ἐπίκουρον ἢ ϑητεύειν 
ἢ προβουλεύειν, μηδὲ τὸν χρηματιστὴν ἐπικουρεῖν, διότι τὰ 

6 ἀνδρίαν τχϑ 14 μόνως] μὲν ὧὡσ 16 ἀρκεῖν} ἄρχειν 
21 πάντωσ, ΟΟΥΤ. τα 25 μόνου, ΟΟΥΤ. Ὁ 

1 

ἐν 3. 199ν5. 

[Ὁ] 0 

ἘΦ ὅ 
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ὅπλα παρασκευάξει τοῖς ἐπικουρήσουσιν, ἢ γνώμην εἰσφέρειν. 
διότι τἀναγκαῖα πορίξει τοῖς τὰς γνώμας εἰσφέρειν ὀφεί- 

λουσιν. ὥστε καὶ ἐν τοῖς πολιτικοῖς γένεσιν αἵ ἀρεταὶ 

πᾶσαι τὸν αὐτὸν λόγον ἔχουσαι πρὸς ἀλλήλας εἰσίν, ὃν ἐν 
5 ἑκάστῃ τῶν ψυχῶν. 

Τούτων τοίνυν εὖ κειμένων κατίδωμεν, ὅπῃ μέτεισιν ὃ 
Σωκράτης τὸν περὶ αὐτῶν λόγον. ἀνάπαλιν μὲν οὖν ἀπὸ 

τῶν ἐν τοῖς πολιτικοῖς γένεσιν ἀρετῶν ἄρχεται, καϑάπερ 
9 εἶπεν [Ὁ. 8081]. ὡς ἐν μείξοσι γράμμασιν τὰ διὰ τῶν ἐλασσό- 

411 νων γεγραμμένα ϑεάσασϑαι βουλόμενος. τῷ γὰρ ὄγκῳ μιᾶς 
ψυχῆς μείζων ἡ πόλις, (εἶδ καὶ εἰκόνες εἰσὴν αἵ τῆς ὕλης 
πόλεως ἀρεταὶ τῶν τῆς μιᾶς ψυχῆς, κἀνταῦϑα δήπου τοῦ 

ξι188ν. λόγου κρατοῦντος, ὅς φησιν τὰ ἀμερέστερα τῇ δυνάμει. 
κρατεῖν τῶν εἰς πλείονα μερισμὸν ὑποφερομένων, καὶ τὰ 

τ ἐλάττω κατ᾽ ἀριϑμὸν ὑπερφέρειν τῇ δυνάμει τῶν πλειόνων 
κατὰ τὸ ποσόν. ἐν δ᾽ οὖν τοῖς πολιτικοῖς γένεσιν ἰδεῖν 

ἐθέλων προτέροις ἁπάσας αὐτὰ πρῶτον ἐν τάξει τὰ γένη τὰ 
σ«ολιτικὰ ὑφίστησιν᾽" λέγω δὲ ἐν τάξει, διότι πρῶτον ἔλαβεν 
ἀνθρώπους περὶ τὰ ἀναγκαῖα μόνα διατρίβοντας, ἀπολέμους, 

0 ἀπείρους παιδείας. κατὰ φύσιν ξῶντας, ἐλαχίστοις ἀρκου- 
μένους, σωφρονικῶς διαιτωμένους᾽ δεύτερον δὲ ἐπαύξων τὸ 
πολίχνιον διὰ τοὺς ἔξωϑεν πολεμίους εἰς ἀνάγκην περι- 

ἤγαγεν κατάλογον στρατιωτικὸν ἐπεισαγαγεῖν. τούτου δὲ 
εἰσαχϑέντος ἀναγκαῖον ἐπέδειξεν λοιπὸν τὸν παιδευτικὸν λό- 

ῦ γον, ἐξαναστήσας ἀπὸ τῆς φυσικῆς ζωῆς τὸν βίον ἐπὶ τὴν 

ἀμυντικήν. ἢ πῶς ἐκεῖνον σωϑήσονται χωρὶς ἐπικούρων, 
ἔχοντες ἐνίοτε τοὺς παροικοῦντας ἀδίκους; δεῖν οὖν τῶν 

᾿ γ 
1 παρασπευάξοι, ΟΟΥΤ. Ὁ 9 εἶπον, ΟΟΥΥ τηἕϑ 10 οἴκωἵ" 

(ν ῬΥΪᾺΒ ἴτ., ΟΟΥΥ. τηῦ 11 μεῖξον ἡ πόλεσι (ν 11.) καὶ 
16 ἐλάσσω, ττ 858. ταῖ 11 τηϑ]τη πρότερον [ ἁπάσας ΤΠ0Π. 
αρύυτα, δχρθούίδιωυβ αὐτὰς ζὑποστάσας» ϑυὺ τὰς ἀρετὰς 
18 οὗ ΤΠ 8698 βΒαα. 21 οἵ 8712 6 5αᾳ. 28 κατάλογον] τὸν 
λόγον [ οἵ. 8169 βαα. 24 τὸν 585. τη 
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προπολεμησόντων ὑπὲρ τῶν γεωργησόντων᾽ οὐ γὰρ τὸν αὖ- 
τὸν ἄμφω πράξειν. καὶ γὰρ ἄλλη μὲν ἐπιτηδειότης πρὸς 
γεωργίαν, ἄλλη δὲ πρὸς στρατείαν᾽ ὡς δὲ αἷ ἐπιτηδειότητες 
διαφέρουσιν, διοίσουσιν καὶ αἵ τελειότητες". καὶ δεῖ κατὰ 
τὴν αὐτοῦ φύσιν ἕκαστον τελειοῦν, εἰ μὴ μέλλοι κίβδηλον 
ἕξειν τὴν ζωὴν παρὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν ἀγόμενος. καὶ πρὸς 
τούτῳ τοὺς καιροὺς οὐ παραλείψουσιν τῶν οἰκείων ἔργων, 
ὅπερ ἂν γένοιτο, εἰ ὃ αὐτὸς εἴη στρατιώτης εἰ τύχοι καὶ 
γεωργός, καὶ ὅταν δέῃ γεωργῆσαι στρατεύεσϑαι ἀναγκαζόμε- 
γος πολέμου περιξστῶτος, καὶ ὅταν στρατεύεσϑαι φυτεύων . 138:. 
“ »] - “Ὁ -ὉἮ - ἢ ἀροτριῶν καὶ τὴν γῆν ἐργαζόμενος ἀντὶ τοῦ πολεμεῖν 

ὑπὲρ τῆς γῆς, καὶ τὰ ὄργανα τὰ γεωργικὰ φέρων ἀντὶ τῶν 
πολεμίων. τὴν σμινύην ἀντὶ τῆς ἀσπίδος. ὡς εἰ μὴ γε μυιῶν. τὴν Ομιγνυή ΜΕ 5) ὥς δὲ μὴ γεῶρ- 
γήσειεν ἄπορος τῶν ἀναγκαίων ἐσόμενος. εἰ οὖν ἄλλον μὲν 
εἶναι δεῖ τὸν ἐπίκουρον, ἄλλον δὲ τὸν τῶν ἀναγκαίων φρον- 
τιστήν, δύο τούτω γένεε πολιτικὼ ϑετέον, ἐπικουρικὸν καὶ 
χρηματιστικόν, τὸ μὲν ποριστικὸν τῶν ἀναγκαίων, τὸ δὲ 

φρουρητικὸν ξαυτοῦ τὲ καὶ ἐκείνου. δεῖν οὖν τούτῳ παι- 
’ 2 9 ὔ - ᾿ ᾿Ν 5“ » 5 Α ἣ δείας, οὐκ ἐκείνῳ" καὶ γὰρ ἦϑος τοῦτο ἔχειν χρὴ διαφέρον, 

- - 5 2 

οὐκ ἐκεῖνο᾽ καὶ ὁποῖον τὸ ἦϑος, ἐπεκδιηγησάμενος διττὸν 
, . κ »" , 5 - , 2.5) 

τούτου τελειωτικὸν τοῦ γένους εἰδος τῆς παιδείας ἐδίδαξεν. 
Α Α ν) Ἁ » - 2 -" Α Α 2 » 

τὸ μὲν εἰς ψυχὴν τεῖνον τῶν ἀνδρῶν, τὸ δὲ εἰς σῶμα. 

καὶ γὰρ σώματος ἐρρωμένου δεῖ πρὸς τοὺς πόνους τοὺς 
9 ᾽ὔ, -“ ᾽ ,ὔ Α Οἢ Α ᾿ ἀναγκαίους τοῖς στρατευσομένοις. τρίτῳ δὲ ἴ ὅμως φασὶν τὴν 

-ο“ - 2 

πόλιν ἐπαυξάνων αὐτῶν τῶν ἐπικούρων τοὺς φύσει δια- 
4 ’ - 27 ι ᾽ὔ “ 

φερούσῃ χρωμένους τῶν «ἄλλων καὶ μειζόνως πεπαιδευμένους 

ἐκλεξάμενος καϑίστησι τὸ λοιπὸν ἐκ τούτων γένος. ὡς δὲ 

4 διοίσουσιυν ἴντα. τηῦ γϑοῦθ ΟὈΙΠοΥ; οἵ. ὕϑχηθῃ ΒΟΠΏΥ 88]. 
162 Τοηρ. ΓΝ 26,4 ΗδσΠοά, 10, 29 6 ἀγόμενον δῦ 8. εἴη] 
εἶσ ἣη 18 πολεμικῶν ὟΝ 666]. [| σμινύην τα] σμίννυν ταῦ (μινν 
᾿ΘΧ)ὴ) [16 γένξ, οοΥΥ. τηῦ 18 τούτω 19 ἐκείνων 20 οὗ 
8165 24 στρατευσαμένοισ | οἵ. ΠῚ 4120 5αα. 26 διαφερούσηι 
(ην 1..}] ὁ ϑαρτϑῷ 8 58. τα ὃ (σοϊατὺ διαφόρῳ 3) 26 μειζόνων ταΐ, 
ΟΟΥΥ. τοῦ 21 χκαϑίστησι τα8] καϑηγήσει 

9 
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ἐμαυτὸν πείϑω, δοκεῖ μοι δύο τρόπων ὄντων παιδείας, τοῦ 

μὲν κατὰ μουσικήν, τοῦ δὲ κατὰ γυμναστικήν, «τούτους 
μάλιστα νομίσαι πρὸς τὴν ἁπάντων ἀρχὴν ἐπιτηδείους 

ι 

τοὺς φύσιν τε πρὸς μουσικὴν ἐπιτηδειοτέραν λαχόντας καὶ 
“-“" - 2) ν) ᾿] “Ψ ἤ Ω͂ Ν ι 

ὅ μᾶλλον τῶν ἄλλων ἐν αὐτῇ τεϑραμμένους. αὐτή γὰρ κα 
2 ’ 9 -» ,7 , - Α ὃ ΙΝ ἐἑμφρονεστέρους ἁποτελεῖ διδάσκουσα περὶ ϑεῶν περὶ αι 

΄, τι Φ»ἤ ᾿ 2 ’ Ἁ » 2 2 
μόνων περὶ ἡρώων περὶ ἀνθρώπων τὰ σπουδαιότατα, ἀλλ 

χ »»Ἤ} 

οὐχ ἢ γυμναστική. τεκμήριον δὲ οὗ λέγω τὸ καὶ τὴν ὕλην 
9 λύεσϑαι πολιτείαν οὐ διὰ γυμναστικῆς ἀμέλειαν, ἀλλὰ μουσι- 

" ς 2 ἢ δ -. "-Ὡ Ο Α ΄ δ 158ν. πῆς, ὡς αὐτός φησιν ὃ τῶν Μουσῶν ἱερὸς λόγος {11 
᾿ ΝΝ »“ ς. » 2 ; » 46], τῶν ἀρχόντων διὰ μουσικῆς ἀμέλειαν ἀναξίων ὄν- 

-ν , τῶν (τῶν) πατέρων. ὥστε τοὺς πρὸς ταύτην πεφυκότας 
καὶ μουσικοὺς μᾶλλον εἰ φαῖμεν αὐτὸν ἐκλέγεσϑαι καὶ φύ- 
λακας καϑιστάνειν, οὐκ ἂν ἀπὸ γνώμης αὐτῷ λέγοιμεν, εἰ 

τὸ καὶ αὐτὸς τοσοῦτον μόνον εἶπεν {Π1| 4125], αὐτῶν τούτων 
φυλοχρινεῖν τοὺς ἀρίστους πρὸς τὸ πάντων ἄρχειν, κατὰ τί 

νι 2.» . , "2 5 Α , ἰ δὲ ἀρίστους, οὐ προσέϑηκεν. ταῦτ᾽ οὖν τὰ τρία γένη κατα- 
-Ὥ Φ εξ “ 

στησάμενος πληρώματα τῆς πόλεως εὗρεν, ὃν ἤδη προείπο- 

μὲν τρόπον; κατὰ τί σοφὴν ἂν εἴποιμεν τὴν ἐκ τούτων 

40 πόλιν, κατὰ τί ἀνδρείαν, κατὰ τί σώφρονα, κατὰ τί δικαίαν, 
τοῦ μὲν φυλακικοῦ διὰ τὸ μουσικώτατον εἶναι τὸ γένος 
ἐπιστήμην ἔχοντος τῶν ἀγαϑῶν καὶ κακῶν (ἐδιδάχϑη γὰρ 
ὑπὸ τῆς μουσικῆς, ἃ δὴ προείπομεν, πῶς δεῖ φρονεῖν περὶ 

τῶν κρειττόνων ἡμῶν, πῶς περὶ τῆς ἀνθρωπίνης εὖδαι- 
μονίας᾽ διὸ καὶ τοὺς πονητὰς ἠνάγκαξεν, ὅσα πρὸς τούτους 

τείνεν τοὺς τύπους, ποιεῖν. εἰ δὲ καὶ τῶν μαϑημάτων αὖ- 
- ᾿Ὶ ὃ λ “« ὃ ἤ 9 ξό ἋἊ 27 Α τῷ καὶ διαλεκτικῆς μεταδοτέον, ἔτι μειζόνως ἂν εἴη σοφὸν 

, 2 6 -, ) »Ὡἢ δὲ 2 »-7 ὃ ν᾿ Α ζῆ 2 ΩΡ λ καὶ ἐπιστῆμον), τοῦ δὲ ἐπικουρικοῦ διὰ τὸ ζῆν ἐν ὅπλοις 
καὶ γυμνασίοις δὲ καὶ μελέταις τῶν πολεμικῶν ἀνδρείου 

80 μάλιστα ὄντος (τούτοις γοῦν διαφερόντως προσήκειν τὴν 

2 ὧι 

6 διδάσκαάλουσα (8,66. τα8, βαρτα α Ββθουπᾶσια οὗ ὑδγίϊατω 
γ88.) [1 τὴδ ρῬοβὺ αὐτὸσδ 28 οἵ Ῥ. θῦ, 16 βαα. 26 αὐτῷ] 
αὐτῶν 21 καὶ {τῆς Ὁ 
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3 ᾿ “ ἀρετὴν ταύτην ἅπαντας ὁμολογήσειν τοὺς καὶ τὴν τυχοῦ- 
σαν περὶ ἀνδρείας ἔχοντας ἔννοιαν), τοῦ δὲ χρηματιστικοῦ 
σωφρονεῖν ὀφείλοντος" ἡ γὰρ τῶν ἀναγκαίων εὐπορία ταύ- 
τῆς μάλιστα δεῖται τῆς ἀρετῆς, ὧν ἡ πλησμονὴ μεϑίστησιν 

-ἢ -"“" - 2 Ὁ 
εἰς τὴν ἀκόλαστον ἕξωήν, τῶν δὲ τριῶν ἅμα γενῶν ἕν τῇ ὅ 

πρὸς ἄλληλα κοινωνίᾳ ἀρχῆς τε πέρι καὶ τοῦ ἄρχεσθαι τ. 134:. 
τὴν αὐτοπραγίαν φυλαττόντων, ἣν ἐπέδειξεν οὐσαν τὴν 
δικαιοσύνην᾽ πάντες γὰρ ἄνθρωποι τὸ μὴ τῶν ἀλλοτρίων 

ἐρᾶν φασιν εἶναι δικαιοπραγεῖν, καὶ οἵ ἐπαινέται δικαιο- 

σύνης καὶ οἵ κατήγοροι" διὸ καὶ κακίξζουσιν αὐτήν. ὡς δέον 10 

ὃν τὰ πάντων ἔχειν τὰ οἰκεῖα μόνα στέργουσαν. καὶ μέχρι 
Ἁ 

μὲν τούτου παραλαμβάνων τὴν δικαιοσύνην ὡς πόλεως 

οἰκιστὴς οὐκ ἀδικεῖ τοὺς κατηγόρους αὐτῆς. καὶ γὰρ ἐκεῖ- 

νοί φασιν αὐτὴν εἶναι νόμῳ καλὸν καὶ ὡς ἀναγκαίαν τιμᾶ- 

ὄϑαι. φευγόντων τὸ ἀδικεῖσϑαι τῶν τὰ νόμιμα τυϑέντων᾽ 15. 

τοῦτο γὰρ ἔσχατον εἶναι κακῶν, τὸ δὲ ἀδικεῖν μέγιστον 
ἀγαϑόν. τὸ δὲ δίκαιον ἀμφοῖν μέσον, οὔτε ἀγαϑὸν οὔτε 

’ 3,42 2 - Ω κ " μὴ ς , κακόν, ἀλλ΄ ἀναγκαῖον. ὕπερ οὖν εἴπομεν, κἂν ὡς πλῆ- 

ροῶμα τῶν ἀγαθῶν παραλαμβάνῃ τὴν δικαιοσύνην. οὐκ 
» -» Α ς“.,, ἕ᾽' ς , Ἁ 5 , ἀδικεῖ τοὺς ψέξοντας αὐτήν᾽ νόμῳ γὰρ εἶναι δέδονται 20 

᾽ ΒΗ Ἁ - - } 5. Ἀ 27 2 Α καλόν. ἤδη δὲ καταπειρῶν τοῦ καὶ αὐτὴν ὄντως ἀγαϑὸν 
ΐ ὶ φύσ λόν, ἀλλ᾽ οὐ νόμῳ μόνον, προσέϑηκεν εἶναι καὶ φύσει καλόν, μῷ μόνον, προσέϑη 
[». 433]. ὅτε καὶ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς αὕτη δίδωσι τὸ 412 

πράτος᾽ ἑκάστη γὰρ αὐτοπραγεῖ διὰ ταύτην, καὶ οὐδεμία 
2 [4 Ω 4 Ἃ ’ ς ΟὟ - ἐκείνων οὕτως σώζει τὴν πόλιν ὡς αὕτη. δέδεικται γοῦν 95 
ὅτι ἡ ἐναλλαγὴ τῶν ἐπιτηδευμάτων, τοῦ φυλακικοῦ τοῦ 

ἐπικουρικοῦ τοῦ χρηματιστικοῦ. τελεώτατός ἐστι τῆς πολι- 

τείας ὄλεθρος. εἰ οὖν αὕτη ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς ἐστιν ἐνά- 

4 ἀρετῆσ ἴντα. ταῦ 6 τοῦ οχΧ τοὺσ τὰϑῦ 10 κολάξουσιν 
ταῖ, κακι 855. 1053 ὧσ 88. τη 12 ὡς] ὁ τῆς ΝΥ Θῃα!. 14 ροεὺ 
τιμᾶσδαι καὶ 55. τῇ. Υγ60. 117 ἄγαϑον ταῖ, ἃσς. τ 21 κατα- 
πειρῶν 5οΥ10581 ἀπθιθαπύου] κατασπείρων 22 προέϑηπξν, ΟΟΥΤ. 
τῇ ϑ ῶὅ οἵ 4848 βαα. 28 οἵ 4885 
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μιλλος, ἃς ὁμολογοῦσι καὶ οἵ κατήγοροι τῆς δικαιοσύνης 
5 - ’ , ἕ ν᾿ ,» ’ Α 9 

εἶναι τῇ φύσει καλάς, οἷον τὴν φρόνησιν (ταύτης γὰρ ἀντ. 

ἔχονται κατὰ φύσιν πάντες οἵ γοῦν φρόνησιν ψέγοντες ἢ 
2 ΄ 4 " 9 ᾿ ς , 2 » 

2.184ν. ἐμφρόνως ψέγουσι. καὶ οὐ ψεῦτον ἡ φρονῆήσις ὀρϑῶς 

5 ψέγουσα, ἢ ἀφρόνως, καὶ οὐ ψεκτὸν ἡ φρόνησις οὐκ ὀρ- 
ϑῶς ψεγομένη), πᾶσα ἀνάγκη τὴν δικαιοσύνην εἶναι φύσει 

ὶ αὐτὴν ἀγαϑόν. ἀλλ᾽ οὐ νό ᾿ ὶ τὴν καὶ ἣν ἀγ ᾿ οὐ νόμῳ μόνον, ὡς καὶ τὴ 

φούνησιν. 

Ταῦτα ὃ Σωκράτης περὶ τῶν ἐν πολιτικοῖς γένεσιν ἀρε- 
τὸ τῶν διανύσας μέτεισιν ἐπὶ τὰς τῶν ψυχικῶν μορίων, ἃς 

εἶναι πρὸ τούτων εἴπομεν, καὶ μεταχειρίξεται τριχῇ τὸν περὶ 
2 [4 Ὰ “ “- Α Ἁ 2 ; ΑΥ̓͂ ἐκείνων πάντα λόγον. Πρῶτον μὲν γὰρ ἐπιδείκνυσιν, ὅτι 

οὐκ ἀλλαχόϑεν αἵ διαφορότητες αὗται τῶν ἀνθρώπων εἰσὶν αἵ 
Α Ἁ Ἁ 4} 9 .-" , ἤ ’ , 

κατὰ τὴν ζωὴν οὔτε ἐν μιᾷ πόλει μόνῃ ϑεωρούμεναι ταγμά- 
27) Α 2 Η͂ 2 Ω κέ Ἃ 2 Α “: 

τό των ἄλλων καὶ ἄλλων οὗτε ἐν ὅλοις ξϑνεσιν. ἢ ἀπὸ τῆς 

ψυχικῆς διαφόρου ζωῆς. οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός, φησίν [ὙΠ 
ἃ ς .Ὁ2. 2 Α ᾿ “ ᾿ 2 ᾽ ΒΝ - 5444], οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης (τοῦτο δέ ἐστιν, οὐκ ἀπὸ τῆς 

2 ’ , ἕ ς -“ ,.,» Δι 3. »" “ 2 , 
ἐσχάτης φύσεως. ἧς ἡ δρῦς εἰκών, οὐδὲ ἀπὸ τοῦ ἁψύχου 

» - 4 Α - »-" Ν ν » 
καὶ στερεοῦ σώματος καϑὸ σῶμα, τοῦτο γὰρ ἡ πέτρα δηλοῖ) 
χά Ἁ 2 Ϊέ 2 ᾽ ψ Α ΟὟ 2 

40 Ελληνες μὲν εἰς φρόνησιν ἐπιτηδειότεροι. ὡς τὸ ὅλον ἔϑνος 

εἰπεῖν, ϑυμοειδέστεροι δὲ Θρᾷκες, χρηματιστικώτεροι δὲ Φοί- 
, ’ δι᾽,» . νι 2 2 2.ϑ». 5. ,ν - 

νιβες, καὶ τούτων ἕξκάτεροι κατὰ τὸ ὅλον ἔϑνος, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς 
»- 3 τ Α ᾿ 2 φ Α » 2 ἵν Α 

ψυχῆς, παρ᾽ οἷς μὲν λόγου, παρ οἷς δὲ ϑυμοῦ, παρ΄ οἷς δὲ 
2 ’ 9 “ ει Α - Ω͂ ἣΝΝ 2,» Ἃ ἐπιϑυμίας ἀρχόντων. ὃ γὰρ ζῶσιν ἕκαστοι, τοῦτο εἰσίν, κἂν 

85 πάντα ἔχωσιν ξῶντες, κατὰ τὸ πρόχειρον αὐτοῖς ἐκεῖθεν χα- 

ραχτηρίζονται. καὶ τὸ ὅλον ἔϑνος ἢ λογοειδὲς ἢ ϑυμοειδὲς 
2 [ Ἁ Α --ή 3 ν} -Ὁ ΄ ) - - 

ὀνομάζεται κατὰ τὸ ζῶν ἐν αὐτῷ μάλιστα μέρος τῆς ψυχῆς. 
μὴ 5 ς. κι “ ; “ ᾿ ᾿ ,ὕ ἋΞ 2. .κ 
ἢ οὖν ἀπὸ τοῦ σώματος ἔχουσι τὰς διαφορὰς ταύτας ἢ ἀπὸ 

ξ. 1δὅτ. τῆς ψυχῆς. ἀλλ᾽ οὐκ ἀπὸ τοῦ σώματος" ϑερμοὶ [ γὰρ ἢ 

ὅ φευκτὸν 10 οὗ 484 11] τριῇ 12 αἰΐογαιῃ 228,1 
ἰογύϊατη 227, 217 | οἵ, 41886ι: Ι18 εἰσὶν αἱ] εἶσι τα εἶσιν ἡ ταῦ 
22 τὸῦ φροϑὺ καὶ Θσχρ. τηῦ, οϑάθιη 800. ροβϑιῦ 1 τούτων 
2 ἐκεῖθεν ΟΠ ΒΘ ΠΤ, 8 κρυϑὲν ὃ 21 τῆσ φυχῆσ ἴτὰ. ταῦ 
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ψυχροὶ καὶ λευκοὶ καὶ μέλανες ἀπὸ τοῦ σώματος. οὐχὶ ἔμ- 

φρονὲες ἢ ἀνδρεῖοι ἢ σώφρονες ἢ τὰ ἐναντία τούτων ἀπὸ 

τῆς ψυχῆς ἄρα τὴν ἐν τούτοις ἂν ἔχοιεν ἐξαλλαγήν. τοῦτο 
Λῳ ΓῚ 2 7 ἂῳ - τοίνυν πρῶτον ἔδειξεν. ἴσως δ᾽ ἄν τινες φαῖεν καὶ τὰς ἐν 

τούτοις διαφορὰς εἶναι σωματοειδεῖς᾽" ἕπεσϑαι γὰρ ταῖς 
κράσεσιν τοῦ σώματος, εἶναι δὲ ταύτας διαφόρους τῶν 

ἐθνῶν, (οὐδ τὰς δυνάμεις τῆς ψυχῆς. οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἰ καὶ 
- ’ - ] 7 Ἁ Α Χ ταῦτα λέγοιεν, δῆλον ὅτι συγχωρήσουσιν τὰς μὲν διαφορὰς 

εἶναι ταύτας ἀπὸ ψυχῆς, ἐκείνην δὲ ἑπομένην ταῖς κράσεσιν 
τῶν σωμάτων ἀναβλαστάνειν ταύτας τὰς διαφοράς. μένει 

τοίνυν ὃ τοῦ Σωκράτους λόγος. καὶ ἀπὸ ψυχῆς αἵ ζωαὶ 

αὗται, κἂν ῥίζαν ἔχωσιν τὴν κρᾶσιν. δεῖ δὲ καὶ τούτῳ 
3 “" ἐξ ὧὦ  ῳ 2 στόά Ἁ 2 δέ Ἁ 1) Ἁ γώ 

αὐτῷ οχῆς ἐφιστάνειν. ΜμΉ Οὐ ὁξῃ τὴν ψυχὴν ἀἁπαγειν 

εἰς τὴν σώματος φύσιν. ἐν γὰρ τοῖς ἀπαιδεύτοις αἵ δυνά- 
5. υ ΟΥ̓ - ᾽ ς Α , ῳ κ μεις αὐτῆς ἕπονται ταῖς κράσεσιν, ἡ δὲ φύσις τῷ μὲν δου- 

΄ Ν ς 2. ,Χ 5 2 , 6 
λεύειν προσέταξεν, ὡς αὐτὸς εἶπεν ἐν Φαίδωνι [ρ. 1795], 

τῇ δὲ ἄρχειν, πρὸς τῷ καὶ μηδὲ πᾶν τὸ ἐπιϑυμητικὸν 
συμπάσχειν κράσεσιν ἢ τὸ ϑυμοειδές᾽ οὔκουν τὸ φιλοχρή- 
ματον οὐδὲ τὸ φιλότιμον δουλεύει κράσεσιν, ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα 

Α ΄ ’ὔ τ Α 2 Υ̓͂ - "“- Α 

τὸ φιλήδονον θατέρου καὶ τὸ ὀργίλον τοῦ λοιποῦ. παρὰ 

δὲ τοῖς πεπαιδευμένοις καὶ ταῦτα κρατεῖ τῆς κράσεως. ἢ 
ὥστε μηδὲ πλήττεσϑαι τὴν ἀρχήν, ἢ ὥστε πληττόμενα τὴν 

πληγὴν ἄπρακτον ἐᾶν. τοῦτο μὲν οὖν, ὅπερ ἔφην, ὁ Σω- 
κράτης ἐγύμνασε πρῶτον, δειμνὺς ὅτε ἐν αὐταῖς εἰσιν αἵ 

διαφοραὶ τῶν εἰδῶν τούτων τῆς ξωῆς ταῖς ψυχαῖς, οὐ μό- 
“ ΄ῖ- “ “ 9 νον δι’ ὧν εἴπομεν, ἀλλὰ καὶ τῷ τὸ πλῆϑος ἐκ τῶν κα]ϑ᾽ Ζ 155ν. 

ἕκαστα εἶναι τῶν τοιωσδὶ ζώντων τὸ ἄϑροισμα λέγεται τοιονδὶ 
κατὰ τὴν κοινὴν ὁμοξωίαν. ἐκ γὰρ τῶν ἐμφρόνως ξώντων 

τὸ ἔμφρον πλῆϑος, εἶτε ἕν τι πλῆϑος εἴη πόλεως εἶτε ἔϑνος, 

25 

[εἰ] καὶ ἐκ τῶν ϑυμοειδῶς τὸ ϑυμοειδές, καὶ ἐκ τῶν 80 

9 ἐν φψυχαῖσ ταῖ, απο οὗ ἢσ 58. ταῦ 18 χαὐτῶι | δέοι ᾿ 
Τοῦ. ἀνάγειν 22. μήτε 28 ἐᾶ (αὰ 6Χ αἱ τὰἷ, 1 58. τη, ν 
ΘΧ ὁ τοϑ 7 τῶν ΟΧ ὧν ταῦ 
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χρηματιστιπῶς τὸ χρηματιστικόν. ---- Δεύτερον δὲ ἐπὶ τούτῳ 
δείκνυσιν ἀναγκαῖον πρὸς τὸ προκείμενον, ὅτι οὐχ ἕν ἐστιν 
ἐν τῇ ψυχῇ τὸ λογικὸν τὸ ϑυμικὸν τὸ ἐπιθυμητικόν. τοῦτο 

γὰρ ἀναγκαῖον, ἵνα δειχϑῇ τὰ τρία ἐκεῖνα τοῖς τρισὶν τού- 
5 τοις ἀνάλογον, καὶ ὡς ἐκεῖνα καὶ ταῦτα διαφέροντα ἀλλήλων 

τοῖς αὐτοῖς ὅροις τῆς ζωῆς. δεύτερον δ᾽ οὖν τοῦτο δείκνυ- 

σιν προλαβὼν ὁμολόγημα τοιόνδε᾽ τὸ αὐτὸ κατὰ τὸ αὐτὸ 

καὶ πρὸς τὸ αὐτὸ τἀναντία ποιεῖν ἢ πάσχειν ἀδύνατον, 
ἀλλὰ τὸ αὐτὸ μέν, κατ᾽ ἄλλο δὲ καὶ ἄλλο. καὶ γὰρ ϑερ- 

1 [-: μαίνεσϑαι καὶ ψύχεσϑαι, καὶ ἑστάναι δὲ καὶ κινεῖσθαι, καὶ 
ϑερμαίνειν καὶ ψύχειν δυνατόν, Τκαὶ ὃ κατὰ τὸ αὐτὸ μέν, 

Ἁ 7 » οὐ πρὸς ταὐτὸν δέ, πρὸς δὲ ἄλλο καὶ ἄλλο ποιεῖν τἀναντία 
δυνατὸν καὶ πάσχειν. τὸ γὰρ αὐτὸ καὶ φωτίξεσϑαι καὶ 
σκοτίξεσϑαι πρὸς ἄλλο καὶ ἄλλο δυνατόν, ὑπὸ τοῦδε μὲν 

, ς΄ Α » ᾿ , ι 5: Α 5 φωτιζόμενον, ὑπὸ τοῦδε δὲ σκοτιζόμενον, καὶ αὐξητικὸν εἶναν 

κατὰ τὸ αὐτὸ καὶ φϑίσεως ποιητικὸν πρὸς ἄλλο καὶ ἄλλο. 
τοιοῦτον γάρ ἐστιν εἰ τύχοι τὸ τρέφον μὲν τοδὶ τὸ μόριον 

ι 5’ " ι -» -“ , “ Ν καὶ αὖξον, ἄλλο δὲ τῷ τοῦτο τρέφειν φϑίνειν ποιοῦν διὰ 
. 2 ’ οι ς Α ’ ᾿ , τὴν ἐναντίωσιν αὐτῶν" τὸ γάρ τῳ ξυνενεγκόν, φησίν τις, 

ἄλλο τοῦτο ἔβλαψεν. ἀλλὰ ταὐτὸν λέγω καὶ [τὸ] κατὰ τὸ 
ς. κ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 4. Ἃ " μὴ Α 5 αὐτὸ καὶ τὸ] πρὸς τὸ αὐτὸ ποιητικὸν ἢ παϑητικὸν εἶναν 

- 2 ; ν ᾽ ᾽ Α δ “ 7 τῶν ἐναντίων ἀδύνατον. τούτου δὲ ὁμολογηϑέντος λαμβάνει 
186: τὰς τῶν ἐγκρατῶν | καὶ ἀκρατῶν ξωάς. ἐν αἷς ὃ λόγος 

μάχεται καὶ ὃ ϑυμός, ἢ ὃ λόγος καὶ ἡ ἐπιϑυμία, ἢ ὃ ϑυ- 
95 μὸς χαὶ ἢ ἐπιϑυμία᾽ ταῦτα μὲν ἐν τοῖς πολεμοῦσιν γεν- 

ναίως διὰ φιλοτιμίαν, καὶ τῆς ἐπιϑυμίας σϑενούσης διὰ 
- ο Ἁ 9 λιμόν, καὶ τοῦ μὲν λέγοντος μενετέον, τῆς δὲ βοώσης ἄνα- 

χωρητέον᾽ τὰ δὲ πρὸ τούτων ἐν τοῖς νοσοῦσι, τοῦ μὲν λό- 
γου παραγγέλλοντος εἰ πυρεταίνοι τὸ σῶμα μὴ πιεῖν, τῆς 

80 δὲ ἐπιϑυμίας εἰς τὸ πιεῖν παρακαλούσης. καὶ μαχομένων 

1 ῶι 

2 Φ 

1 χρηματιστικῶς Ὁ] χοηματιστικῶν [ οἵ. 4868 βαᾳ. 11 ὃ 
(αὖ ὃν ἀν.) κατὰ ἃιθστα {οϊογαίαν, Ἰαὐθίμθ ὅλως 18 φοωτί- 
ξεσϑαι Ὁ] γυμνάξεσϑαι 5 οὗἁ 4898 866. 26 στενούσησ 
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ν -“ ἢ 

ἀλλήλοις τὰ δὲ πρὸ ἀμφοτέρων ἐν τοῖς ὑβροιξομένοις μέν, 

ἀνεχομένοις δέ, κἂν ὃ ϑυμὸς ἐρεϑίξηται, οἷον ἐποίησεν 
Ὅμηρος τὸν Ὀδυσσέα πάσχοντα πάϑος ἐν οἷς φησιν᾽ 

»] 

τέτλαϑι δή, κραδίη: καὶ κύντερον ἄλλο ποτ 

ἔτλης νυ 18|. δ 

συνελόντες οὖν εἴπωμεν, λόγον καὶ ϑυμὸν ἅμα τὰ ἐναντία 

πάσχειν πρὸς ταὐτόν, οἷον τὸ ὑβρίσαν. τοῦ μὲν λέγοντος 
ἤ -ο-Ὁ΄ὉΌ " ὔ ν -ο 2 27 ν ’ τιμωρητέον. τοῦ δὲ λέγοντος οὐδαμῶς. οὐκ ἄρα ταὐτόν 418 

2 4 Α ,᾿͵ς 5.Α Ἁ Α 2 Ἀ Α Α 

ἔστε λόγος καὶ ϑυμός᾽ ταὐτὸν γὰρ κατὰ ταὐτὸν πρὸς τὸ 

αὐτὸ τἀναντία πάσχειν ἢ ποιεῖν ἀμήχανον. πάλιν λόγος τὸ 

καὶ ἐπιϑυμία τἀναντία βοῶσιν ἐν οἷς εἴπομεν τοῖς πυρε- 

ταίνουσιν πρὸς ταὐτὸ τὸ πιεῖν᾽ τὸ δὲ αὐτὸ κατὰ τὸ αὐτὸ 

πρὸς τὸ αὐτὸ τἀναντία ποιεῖν ἢ πάσχειν ἀμήχανον" οὐκ 

ἄρα λόγος καὶ ἐπιϑυμία ταὐτόν. πάλιν ϑυμὸς καὶ ἐπιϑυμία 

πρὸς τὸ αὐτὸ τὰς ἐναντίας ἀφιᾶσι φωνὰς ἐν τοῖς πολε- τ 

μοῦσιν καὶ λιμώττουσιν᾽ τὸ δὲ αὐτὸ κατὰ τὸ αὐτὸ πρὸς τὸ 

αὐτὸ τἀναντία ποιεῖν ἢ πάσχειν ἀμήχανον᾽ οὐκ ἄρα ϑυμὸς 
τι 2 ’, ᾽ς.» ’ 5 ᾿ ’ 2 7 2 

καὶ ἐπιϑυμία ταὐτὸν. διαφέρει οὖν τὰ τρία ἀλλήλων κατ 

οὐσίαν. ὅτι μὲν οὖν συνέπλεξεν ἐν τῷ ὁμολογήματι τὸ 19 . μ Ὁ ΟμΟΛΟΥγΉΜ 
» " ι -» “ . Ὁ 

ποιεῖν καὶ πάσχειν, ἄρρητον αὐτὸ ποιῶν, δῆλον" ἴσως 5.186ν. 

γὰρ ἄν τις εἴποι τὰς ἀλόγους κινήσεις ἐνεργείας εἶναί τινας, 

ἴσως δὲ ἄν τις πάϑη᾽ καὶ ἤδη τινῶν ἤκουσα λεγόντων 
ἐμμέτρως μὲν κινουμένων ἐνεργείας εἶναι τὰς κινήσεις, ἀμέ- 

" ) ΖΦ’ 2 5' Ἃ ᾿. 4 ς ὔ 
τρῶς δὲ πάϑη. ὅπως δ᾽ οὖν ἂν ἔχῃ τὸ ὁμολόγημα, περι- 

λαμβάνει τὰς κινήσεις αὐτῶν. ὥστε εἴ τις λέγοι τὸ μὲν 96 
ποιεῖν τὸ δὲ πάσχειν καὶ εἶναι ταῦτα μαχόμενα, δῆλός ἐστιν 

- »ὟἮ “. 3 

πολλῷ μᾶλλον αὐτὰ διϊστὰς ἀπ΄ ἀλλήλων. τὸ γὰρ ἐναντίον 

ποίημα πάϑους αἴτιόν ἐστιν ἐναντίου" ὥστ᾽ εἴ τι πάϑος 
΄“ῳ 9 

ἐναντίον ἔχει ποίημά τι τινάς, ἔσται καὶ τῷ ἀπ᾿ ἐκείνου 

4 οὗ 4410 6 λόγοσ (6 ἴγ.) καὶ ϑυμὸσ 7 πάσχειν 
12 ταὐτὸ] αὐτὸ | πιεῖν] ο ροϑὺ πὶ θγ88. τα 20 ἄρρητον] ρρὴη 
τ. οἵ 4860 22. ἤδη] ἤ 585. ταῦ 2ὅ ὥστε εἴ τις] ὧὡσ εἴ τισ 
τὲ 21 8ᾳ. 8860 τϑοῦθ 56. ΒΌΘΥΘ ΠῸΠ ῥσυϑθδῦο 
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πάϑει ἐναντίον. εἰ οὖν μὴ ἔστιν ταὐτὸν τῷ πάσχοντι τὸ 
᾽ὔ Ι 2 “« .ω-«; 

ἐναντίον, μειζόνως διέστηκεν κατ΄ οὐσίαν τοῦ ποιοῦντος τὸ 

ἐναντίον οὗ αὐτὸ πάσχει πάϑους. τί δ᾽ ἂν εἴποιμεν περὶ 
-“ , - “ τοῦ φιλοχρημάτου καὶ φιληδόνου, πότερον καὶ ταῦτα τῇ 

“ ’ 7 “κ᾿ ς ἤ ἊΥ δ 7 , 

5 οὐσίᾳ διαφέρειν ἢ ὁμοούσια εἶναι, δυνάμεις δὲ διαφόρους 
᾿) 7 »“ 

ὀρεχτικὰς ὑπάρχειν: ὅτι γὰρ καὶ ταῦτα ἀλλήλοις μάχεται, 

δηλοῦσιν οἱ φιλάργυροι καὶ λίχνοι, διὰ μὲν τὴν λιχνείαν 

δρμῶντες, ὅσα τὸ πάϑος αὐτῶν ἐκπληροῖ, τοῦτο πορέξειν 
ἑαυτοῖς, διὰ δὲ τὴν φιλαργυρίαν τοὐναντίον βοῶντες" οὐκ 
9 “ Ἁ Ἁ - 3 ’ ) ᾽7 λ 10 ὠνητέον, δεινὴν τὴν τοῦ ἀργυρίου λέγοντες δαπάνην καὶ 

.ω“-Ὁ -Ὁ ᾽ Α ᾽ὔ ἋἊ 9 , 

λιμοχτονοῦντες τῷ φιλοχρημάτῳ τὸ φιλήδονον, ἢ ἀνάπαλιν 
- , Α ,ὕ ὃ ὃν 2 ᾿ ΚᾺ ᾿ 

τῷ φιληδόνῳ τὸ φιλοχρήματον ἁνιῶντες. εἰ μὲν οὖν αΐ 
»"Ἢ ’ Ν ’ »"“»- 

ταῦτα διαφέρει κατ΄ οὐσίαν, τί μὴ τέτταρα τὰ μέρη ποιοῦ- 

μὲν τῆς ψυχῆς; εἰ δὲ μαχόμενα καὶ τἀναντία πάσχοντα μὴ 
τ διαφέρει κατ᾽ οὐσίαν, οὐδὲ τὰ ἄλλα διαφέρειν ἀνάγκη διὰ 

Α Ἁ 3 ’ Ὰ -“ Α 9 -“ ὔ 

τὸ τὰ ἐναντία πάσχειν. ταῦτα δὲ ἀποροῦντες λελήϑαμεν Ϊ 

ἢ 18ῖτ. ἡμᾶς αὐτοὺς οὐ συνιέντες τοῦ Σωκράτους πολυκέφαλον 
ὀνομάξοντος ϑηρίον τὴν ἐπιϑυμίαν [ΤΧ 5885], ὡς ἂν ἄλογον 

ξωὴν οὖσαν μίαν καὶ πολλήν, ὅτε τῷ σώματι γειτνιῶσαν, 

40 ὃ δὴ παντελῶς ἐστιν πολὺ καὶ μεριστόν, ὥσπερ τὸ λογικὸν 
νῷ συγγενὲς ὃν μᾶλλον ἀμέριστον ἢ ἄλλο τι τῶν μερῶν τῶν ι γγέενὲς μ μξρ Ή μὲρ 

- 2 πω νι 2 κ Οἵ Ἃ ι ᾿ 
ψυχικῶν. ἔστιν δ΄ οὖν τὸ ἐπιϑυμητικὸν ἕν τὲ ὃν καὶ πολλὰ 

κατ᾽ οὐσίαν, καὶ διὰ τοῦτο καὶ δυνάμεις ἔχον μαχομένας 
ἀπὸ οὐσιῶν διαφερουσῶν ὡρμημένας, ἵνα καὶ ταύτῃ συμφύ- 

δ ταν τῷ σώματι καὶ γὰρ τοῦτο ἐξ ἐναντίων ὑφέστηκεν. 
ἕν μὲν οὖν ἐστιν καϑ' ὅσον μίαν ὄρεξιν ἔχει τὴν φιλοσώ- 

5. κι ι ’ “Ὁ “-: 4 Ἁ Α 

ματον, καϑ' ὃ καὶ διαφέρει τῶν λογιπμῶν. οὔτε γὰρ τὸ ϑυ- 

μοειδὲς φιλοσώματον, νίκης ὀρεγόμενον καὶ τιμῆς καὶ διὰ 
-»“Σ, Α “- “7 , , ιν - “- 9 

ταῦτα τὸ σῶμα προϊέμενον πολλάκις καὶ ὑπερορῶν τῆς μὲτ 
9 -“ -“,ο 2 Α ’ ΞΖ 2 Ι 2 ν΄ 2» 

80 αὐτοῦ ζωῆς" οὔτε τὸ λογικόν, οὗ τὸ ὀρεητόν ἐστι τὸ ὄντως 
ἀγαϑόν, μόνον δὲ τὸ ἐπιϑυμητικὸν φιλοσώματον, κἂν ἡδονῆς 

8 ταῦτα θη]. 28 καὶ δηΐθ διὰ 58. τὰ 29 μετ᾽ ἀταὐ]τοῦ 
Ῥεοσιῦϑ, 6, ἘτΟΊΙ]. 15 
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ὀρέγηται κἂν χρημάτων᾽ πάντα γὰρ ταῦτα σωματικά. καὶ 
γὰρ τὰ χρήματα, φησὶν αὐτὸς ἐν Φαίδωνε [ρ. 665], δεὰ 
τὸ σῶμα ἀναγκαζόμεϑα κτἄᾶσϑαι, δουλεύοντες τῷ σώ- 
ματι χαὶ ταῖς τοῦ σώματος ἐπιϑυμίαις. καὶ ὅ γε φιλοχρή- 

ματος οὐκ ἂν ἕκὼν εἶναι σώματος καταφρονήσειεν, εἰ καὶ 
ποτὲ αὐτῷ συμβαίνει διὰ φιλοχρηματίαν ἀποϑνήσκειν. ὥστε 

τὸ ἐπιϑυμητικὸν ἁπλῶς φιλοσώματον ὃν καὶ ταύτῃ ἕν, φιλο- 
χρήματον δὲ καὶ φιλήδονον καὶ ταύτῃ οὐχ ἕν. διὸ καὶ ὁ 
Πλάτων οὐχὶ πολλὰ εἶναι αὐτὸ ζῷά φησιν, ἀλλ᾽ ἕν μὲν 
ξῷον, πολυκέφαλον δὲ καὶ ξῶν ἄλλοτε κατ᾽ ἄλλην τῶν κε- 
φαλῶν, ἀεὶ δὲ φιλοσωϊμάτως. καὶ ταύτῃ, καϑάπερ εἶππο- 8. 1321ν. 
μὲν, τρίτον ἐστίν. ὡς τὸ λογικὸν πρῶτον νοῦ ὀρεγόμενον, 
ὡς τὸ ϑυμοειδὲς μέσον δυνάμεως" μέση γὰρ νοῦ καὶ ὑπάρ- 
ξεως ἡ δύναμις. καὶ ταύτης μὲν ἥκει καὶ εἰς τὸ τρίτον ἡ 

ἔμφασις, καὶ διὰ τοῦτο ἐρᾷ σώματος, ὃ μετέχει μόνης ἐπεί- 
νης τῆς δὲ δυνάμεως εἰς τὸ πρὸ αὐτῆς. καὶ διὰ τοῦτο 
οὔ 7 . - Ἁ . Α ᾽ ι Α » 
ὀρέγεται δυνάμεως" νοῦ δὲ εἰς τὸ πρώτιστον, καὶ διὰ τοῦτο 

ἐφίεται τοῦ νοεῖν, ἐκείνου κρατοῦντος κἀνταῦϑα τοῦ λόγου 

τοῦ τὰς τῶν πρώτων ἐμφάσεις διὰ πλειόνων χωρεῖν δεικνύν- 
τι 2 Ν 5 ᾿ 2 , , μ) ᾿ τος καὶ ὀρεκτὰ εἶναι τὰ ἀνωτέρω πλείοσιν ἢ (τὰν κατω- 

τέρω. φιλοσώματον οὖν τὸ ἔσχατον τῆς ψυχῆς καὶ τούτου 

μόνου ὀρεγόμενον, τοῦ σώξειν τὸ σῶμα. ἐπειδὴ δὲ τὸ σῶμα 
διττόν. τὸ μὲν ἐν ᾧ ἐστιν, τὸ δὲ ᾧ τοῦτο σώζει μὴ δυνά- 

4 4“ 

3 -“ὝὟ΄ » -“" » φ 

μενον ἀφ᾽ ἕξαυτοῦ σώξεσϑαι, διὰ ταῦτα δυοειδεῖς ὀρέξεις 

ἔχει, τὴν μὲν τῆς εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἀγωγῆς τοῦ ἐν ᾧ ἔστιν 
Α 2 5..Δ , , ’ ς - ᾿ , (καὶ κατ᾽ αὐτὴν γίνεται φιλήδονον, πάσης ἡδονῆς εἰς φύσιν 

ες 2 - Ὰ . - ὕ ξ 2 2 Α 
οὔσης ἀγωγῆς). τὴν δὲ τῆς περιποιήσεως ὧν ἔστιν ἐνδεὲς 

1 ὃν Τογὺ. 46]. 9 αὐτοξζῶια, οοΥτ. Ὁ 10 ξῶ»] ξ τ΄. 
τη ὅ, ΒΌΡΙΘ, ον Υϑ3. 11 δὲ οχρ. τηϑ 12 νοῦν 14 ταύτης 
50. ὑπάρξεως ΟὈἸΒ, 5015 ῬΘΙ ΟΘΡ5. οϑῦὺ ΟΟΥ̓ΡαΒ 160 ταύτησ 
6Χχ αὐτῆσ ταῦ, τραϑ]τη τούτου (80. ΟΟΥΡΟΙΒ) 18 ογύ. νοεῖν 
ἐκεῖνο. κρατοῦντος 19 50. Βγρδύχιη βθαθῦθηὐοῦ αἀὙΠΒΙΏ16 οὗ 
ΤΩΘῺΒ 20 5000]. ἢ 22 τὸ σώξειν [ ρῬοϑὺ σῶμα ὃν ΘΟΧΡ. τηϑϑ 

10᾽ 

2 
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τῆς τῶν χρημάτων περιποιήδεως τῆς τοῦ σώματος ἕνεκα 

ϑεραπείας ἀγαπωμένης. ὅσον μὲν οὖν ἐπὶ τούτοις, συμφω- 
νεῖν ἔδει τὰς δυνάμεις ταύτας ἀλλήλαις ἀεί, λέγω δὲ τοῦτο 

» ᾿ » ,Ἅ ς ἢ . 2 : Ν ᾿ - 
5 τῷ τὴν μὲν σώξειν ὀρέγεσθαι τὸ ἐν ᾧ ἔστιν, τὴν δὲ τῶν 

5. ἢ 

ἀναγκαίων ὀρέγεσθαι πρὸς τὴν τούτου σωτηρίαν. ἐπειδὴ 
Α - - 

δὲ ἣ μὲν ἀντὶ τοῦ σώξειν τὸ κατὰ φύσιν τοῦ παρακολου- 

ϑήματος ὀρέγεται τῆς εἰς τὸ κατὰ φύσιν ὁδοῦ τοῦ ἐν ᾧ 
9 ἐστιν (ἀπόλλυσιν γοῦν διὰ τὴν φιληδονίαν αὐτὸ καὶ λω- 

δ 1881. βᾶται ᾿ μυρίαν λώβην), ἣ δὲ οὐχ ὡς ἄλλου ἕνεκα τὰ 
Ἁ [ἦ 2 - ᾽ Ἁ 2 ’ὔ 7 9 9 

τὴν χρείαν ἐγπληροῦντα τούτῳ τὴν ἀναγκαίαν διώκει, ἀλλ 

ὡς προηγούμενα ἀγαϑά, διέστησαν ἀλλήλων ἕκατέρα τὸ ἕνεκά 

του ϑεμένη τέλος. ἃ δὴ ὑλικὰ ὄντα μάχεται ἀλλήλοις, διότι 
Ἁ ΟΥ͂ -Ὁ - δ -οΣὦ Ὁ “ Α ᾿ -ὩἢὩ Ο᾽΄ τὰ ἕτερα συντελεῖ τῇ ἑαυτῶν φϑίσει πρὸς τὴν τῶν ἑτέρων 

15 αὔξησιν. καὶ γὰρ ἡ τῆς ἡδονῆς ἀπέραντος ὄρεξις δεῖται 
τῆς τῶν χρημάτων δαπάνης. ἅτε δια σωμάτων γιγνομένης 

προσϑήκης. ὧν ἡ εὐπορία διὰ τῆς τῶν χρημάτων ἐλαττώ- 
ι ς -᾿ ὔ 2’ » - -Ὁ Α ὅεως, καὶ ἢ τῶν χρημάτων αὔξησις δεῖται (τῆς τῶν τὰς 

414 ἡδονὰς τῷ σώματι ποιούντων ἐλαττώσεως. ἐνταῦϑα τοίνυν 
2 - Α Ἁ ΑΥ͂ ᾽ “-ῳ ς ’» 2 Ἁ 0 ἐν τῇ περὶ τὰ ἕνεκά του σπουδῇ ὡς προηγούμενα ἀγαϑὰ 

- 2 
διέστησαν ἀλλήλων αἷ τῆς ἐπιϑυμίας ὀρέξεις, οὐκέϑ' ἑνὸς 
5 -» Α - Ν , “ 2 Ν - ξ ς 

οὖσαι τοῦ τὸ σῶμα κατὰ φύσιν ἔχειν, ἀλλὰ δυεῖν, ὧν ἡ 

τοῦ ἑτέρου πλησμονὴ διὰ τὴν τοῦ λοιποῦ γίνεται πάντως 
ΦΥ͂ 2 Ἁ ’ὔ’ Α Ἁ Ὰ δ᾽ .»"ν ἤ ΟἹ Α ἔνδειαν. ἐπειδὴ τοίνυν τὸ κατὰ φύσιν αὐτῶν τέλος ἕν, διὰ 

8ὅ ταῦτα ψυχῆς ἕν αὐτὸ μόριον ἔϑετο, κἂν ἢ πολυκέφαλον, ὃ 

Σωκράτης, ὅπερ οὐκ εἶχεν ὡς ἐδείξαμεν ἐπὶ τοῦ λόγου καὶ 
κ«ῳ ῳ « τῳ 32 τοῦ ϑυμοῦ. καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν καὶ τῆς ἐπιϑυμίας. .Δλλὰ τού- 

᾿ς ᾿ - - - -" 9 ..}) 
τῶν διαλυϑέντων καὶ τῶν τῆς ψυχῆς μερῶν κατ΄ οὐσίαν 

τὸ ἐν ᾧ ἐστιν᾽ καὶ κατὰ ταύτην γίνεται φιλοχρήματον, πάσης 

4 τοῦτο] τούτωι 8 ὀρέγεσθαι. ΟΟΥΥ. Ὁ 18 ϑεϊμένη} 
ΒΌΡΥΒ 8 ὈΥΪᾺΒ. 800. Θγϑβ8. οὖ ἡ τ΄ ([τὖπ θέμεναι) 16 γιγνο- 
μένων (-ἧς 80. ἡδονῆς) 18 δαά. Ὁ 19 ἔογύ. περιποιούντων 

21 αἱ] ἡ ] ὄρεξις (νι ἵν.) 24 ἕν 58. τῇ 
15 "ὁ 
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διακριϑέντων τὸ τρίτον τῷ σωτῆρι, φασίν, σκόπει πῶς καὶ 

ἐν ταύτῃ ϑήσεται τὰς τέτταρας ἀρετάς" καὶ τοῦτο οὐκέτι 

χαλεπόν. εἰ μὲν οὖν γνωρίμως ἠβούλετο τοῖς πολλοῖς λέγειν, 
εἶπεν ἂν τοῦ μὲν λόγου τὴν φρόνησιν ἀρετὴν εἶναι, τοῦ 

- - }: - δὲ ϑυμοῦ τὴν ἀνδρείαν, τοῦ δὲ φιλοχρημάτου τῆς ἐπιϑυ- 
- 93 ᾿ ’ὔ, - δὲ , “- Ἁ 

μίας τὴν δικαιοσύνην, τοῦ δὲ φιληδόνου λοιποῦ τὴν σῶω- 
7 »““ ᾽ “ Α ν} “ Ἁ 27 -»“» ᾿ 

φροσύνην. νῦν δέ (δέδοκται γὰρ αὐτῷ τὸν ἄβατον τοῖς 3. 138ν. 

πολλοῖς τρόπον διατάττεσϑαι περὶ αὐτῶν καὶ τὰ ἀνάλογον 
ταῖς ἀρεταῖς τῶν ἐν τῇ πόλει γενῶν κατατείνειν) τὴν μὲν 
φρόνησιν ἕξιν τελειωτικὴν τοῦ μόνως ἐν τῇ ψυχῇ τῶν λοι- 

- 2 ν᾿ » 2 ’ Α λ] 2 ’ ΟΥ̓ πῶν ἄρχειν ὀφείλοντος ἀποφαίνει. τὴν δὲ ἀνδρείαν ἕξιν 
τελειωτικὴν τοῦ δευτέρως ἄρχοντος ἐν αὐτῇ" καὶ δύο ταύ- 

τας ἀρχικὰς ἀρετὰς ϑέμενος τῶν δύο ἀρχικῶν μορίων τὰς 
Ν 5 ᾽ Χ Αι ΄ [τ 2 ς » λοιπὰς εἶναί φησιν τὴν μὲν σωφροσύνην ἕξιν εἰς ὁμόνοιαν 

ἄγουσαν τὰ ἀρχόμενα τοῖς ἄρχουσιν περὶ αὐτοῦ τοῦ ἄρχειν, 
τὸ μὲν ἔσχατον τοῖς δυσί, τὸ δὲ μέσον τῷ πρὸ αὐτοῦ ἕνί, 

Ἁ Α ᾽ὔ ΟἿ δ ’ -“ο-οὦ᾽ [4 -“ 2 ,ὔ 

τὴν δὲ δικαιοσύνην ἕξιν ἑκάστῳ τῶν μορίων τῶν ἀρχόντων 

καὶ ἀρχομένων διορίζουσαν τὸ οἰκεῖον ἔργον. δεῖ γὰρ ὃμο- 
λογήσαντα ἀλλήλοις τὰ μὲν ἄρχεσϑαι, τὰ δὲ ἄρχειν, πράττειν 

Ἁ Α Ω 27 ᾽ὔ Ἁ Α Ω» 2 “ ι 

τὰ μὲν ὅσα ἄρχουσιν προσήκει, τὰ δὲ ὅσα ἀρχομένοις. καὶ 
Ν ν΄ 2 » ν᾽ σ᾽ 2 7ὃ , 9. - ξ “- γὰρ τὸ ἄρχειν καὶ τὸ ἄρχεσθαι ἐν εἴδει τινὶ ϑεωρεῖται ξωῆς. 

Ω ς 7 φ » “Ὁ Α 57 2 ; Ά ὕπερ ἡ δικαιοσύνη προξενεῖ, τῷ μὲν ἔργον ἀπονέμουσα τὸ 
Α - πρέπον ἄρχοντι μόνον, ὑπὲρ τῶν ἀρχομένων βουλεύεσϑαι, 

τῷ δὲ τὸ ἄρχοντι καὶ ἀρχομένῳ, τὸ ἕπεσθαι μὲν ἐκείνῳ Υ θχ θχομενῷ: μ (9 
-Ὗ»- Ἁ -»"- 9 2. »2 - } Α ν) -“ὅο- 9 ᾽ ᾽ 

φρατεῖν δὲ τοῦ μὲν αὐτό, τῷ δὲ τὸ οἰκεῖον ἀρχομένῳ μό- 
-Ὁ 7 ’ὔ 2 

νῶς, ὑπεστάλϑαι τοῖς ἄρχουσιν καὶ τὴν ἐκείνων κρίσιν ἐκ- 

πληροῦν. 

᾿Αλλὰ τὸν μὲν περὶ τῶν ἀρετῶν τῶν πολιτικῶν λόγον 

1 σωτῆρι ταὶ ρίτην (1. 6. σωρίτῃ) 55. ταῦ, ἴτη. σωτηρι 
ῷ μηκέτι ταῦ οὐ 55. τὰ 14 ὁμόνοιαν ταῦ ἂν. (οἵ, ΡΙ, 4825}} 
ὁμολογίαν 418 ὁδρίξουσαν, δὲ 55. Πι056010 αὐϑ6 τηϑητι8 [ δεῖν τη 

19 πράττεινδιίν (ξιν ΟΧ οὐ), ΟΟΥΥ. ταῦ ὍΥ. (ρ05515 πράττοντα) 
24 τῶι ἄρχοντι, ΟΟΥΥ. Ὁ 
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οὑτωσὶ διέϑηκεν ὃ Σωκράτης" καὶ δῆλον γέγονεν, ὅτε ἀνάγκη 
καὶ τοιαύτας εἶναι καὶ τοσαύτας αὐτάς. ἕν δὲ λείπεται πιέσαι 

μόνον, πόϑεν ἂν γένοιτο δῆλον ὅτι τρία μόνα τὰ δεκτικὰ 
7 2 , ᾽ - - Α Α Ἁ »} 7 25. Χἃ 

Α τούτων ἐστίν μόρια τῆς ψυχῆς. τὸ μὲν γὰρ ἀλλήλων αὐτὰ 
»ν 93 

6 129:. κατ᾽ οὐσίαν διαφέρειν ἔδειξεν ὃ Σωκράτης, τὸ δὲ ταῦτ 
εἶναι μόνα καὶ μήτε πλείω μήτε ἐλάττω δεῖταί τινος σπέ- 

ΑΥ̓͂ - Ω’ ᾿ 9 ι -“- ῖ 2} ’ἤἢ ψεῶς. ἵνα γνῶμεν, ὅτι καὶ ἀρεταὶ τοσαῦται καὶ οὔτε πλεί- 
ους οὔτε ἐλάττους εἰσίν" πλειόνων γὰρ ὄντων δεησόμεϑα 
καὶ ἄλλων ἀρετῶν. εἰλήφϑω τοίνυν, ὅτι δύο τινῶν ὄντων 

10 καὶ ἰδιότητας ἐναντίας ἐχόντων τρεῖς δύο γίγνονται μεσό- 
γ4 2. δ »-“: ’ὔ 2 Ὰ δ ’ 7 Α 

τητες, ὥσπερ ἐπὶ τῶν στοιχείων ἐδιδάχϑημεν, ἑκατέρας δύο μὲν 
93 "»“Ὸ 2 ’ ; 7 ’ » 2 »-"ὝὍἬ (ἐκὴ τοῦ ἐγγυτέρω κειμένου λαμβανούσης. μίαν δὲ ἔμ τοῦ 

λοιποῦ τοῦ πορρωτέρου᾽ τούτου δὲ ληφϑέντος ἴδωμεν, τίνες 
αἵ τοῦ λόγου καὶ τοῦ σώματος ἰδιότητες. οὐκοῦν ὁ λόγος 

1 ἀμερής ἐστιν, τὸ δὲ σῶμα πολυμερές, καὶ ὃ μὲν λόγος ὀρξατι- 
κόν, τὸ δὲ σῶμα ἀνόρεχτον. καὶ ὁ μὲν λόγος νοητικόν, τὸ 
δὲ σῶμα ἀνόητον᾽ καὶ εἴληπται ταῦτα τὸ μὲν ἀπὸ τῆς οὐ- 
σίας τοῦ λόγου, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ζωῆς. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς γνώ- 

σεως" ἦν γὰρ τριφυής, ὃν ξωὴ νοῦς. τούτων οὖν ταύτῃ 
0 διῃρημένων ὃ ϑυμὸς ἀμερὴς μέν (ἔστε γὰρ ἁπλοῦς τῇ ξαυ- 

τοῦ φύσει καὶ μίαν διὰ τοῦτο πολιτείαν παρεχόμενος) καὶ 

ὀρεκτιπὸν ἅμα, ἔχων ὄρεξιν δυνάμεως" οὐ μέντοι νοητιμόν, 
ν] Α “Ὁ 4 Ὰ ’ ς ν᾿ 2 ’ , 
ἀλλὰ τῷ σώματι ταύτῃ προσέοικεν. ἡ δὲ ἐπιϑυμία πολυμερὲς 

’ -“ ἣ ἤ μέν, ὡς καὶ τὸ σῶμα. καὶ πολυειδές (διὸ καὶ πολυκέφαλον 
58 λέγεται ϑηρίον καὶ εἰς πλείους συντελεῖ πολιτείας). ὀρεκτι- 

κὸν δὲ οὐ τῶν αὐτῶν καὶ γνώσεως ἄμοιρον. ἀνάγκη ἄρα 
τὸν μὲν ϑυμὸν εἶ, Ὁ λόγω προσεγῆ. τὴν δὲ ἐπιϑυμί ὃὁν μὲν ϑυμὸν εἶναι τῷ λόγω προσεχῆ, τὴν δὲ ἐπυϑυμίαν 

- - Α - τῷ σώματι, δύο κοινωνοῦντα ἰδιώμασι. τὸν μὲν τῷ λόγῳ 
Ἵ 3 3 4 72 

ὸ 8 πιέσαι ΘΧΡ. ταῦ (τα ᾽) ] γένοιτο πόϑεν ἂν] ἂν 55. οὐ ὑγϑῃβ- 
Ῥοϑιῦ ταῦ (ροββῖβ μόνον, πόϑεν δῆλον ὅτι) ὅ ταῦ τ ταῦ ἴγ. 
τηῦ8 [10 γίγνεται, ΟοΟΥΥ. τῦ 12 οὗ ΤΩ. 820 12 ἐγγυτέρωι 

19 ὃν τη] ἕν 22 ἔχον, ΟΟΥΥ. Ὁ 24 ποχυειδὴσ, ΟΟΥΥ. Ὁ 
26 ἔοντῦ. οὐ {μέντοι 
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τὴν δὲ τῷ σώματι, ὧν ἑκάτερον εἶχεν ἰδίᾳ τριῶν" καὶ γὰρ 

ἀλλήλοις κατὰ δύο ποινῶνεῖ; τό τὲ δρεκτικὸν καὶ τὸ ἀνό᾽- 

τον. διαφέροντα καϑ' ἐν τὸ ἀμερὲἕο καὶ πολυμερέο. οὐκ 1.139 νυ. Ἤτον, φέρ μξερὲς μερὲς 
ἄρα ἔστιν τι μόριον ἄλλο μεταξὺ σώματος καὶ ψυχῆς πλὴν 

, , ΄ Ἃ ς ’ ᾿ “-“ ὕ τούτων. Καίτοι γε δόξειεν ἂν ὃ Σωχράτης μὴ ταῦτα μόνον 
τ 5 φ ς -“" ἀπολείπειν, ἐν οἷς φησιν [ρ. 4434] εὖ ξξειν ἕκαστον ἡμῶν, 

ὅταν ἕκαστον τῶν τριῶν παρέχηται τὰ ἑαυτοῦ πρᾶττον καὶ 
συναρμόσηται ταῦτα ἀλλήλοις διὰ τῆς σωφροσύνης. καὶ εἴ 

τινα ἄλλα μεταξὺ τούτων ἐστίν" τοῦτο γὰρ ἄν που δό- 
ξειεν, ὡς εἶπον, μὴ ταῦτα μόνα ἀπολιπεῖν. καὶ τί ἂν εἴη 
μήτε τιμῆς ὀρεγόμενον ἐν ἡμῖν μήτε χρημάτων. μεταξὺ δὲ 
ὃν τούτων; ΓΤ καὶ μήτε ὀρεγόμενον μήτε τιμῆς. μεταξὺ δὲ ὃν 

καὶ τούτων] μήποτε οὖν ἐκεῖνο ἐνδεικνύμενος ὃ Σωκράτης 

τοῦτο προσέρριψεν τοῖς περὶ τῶν τριῶν λόγοις. ὧς ἄρα οὗ 
βίοι τῶν ψυχῶν οὐκ εἰσὶν ἀμιγεῖς (οἷον ὃ μὲν κατὰ λόγον 
λέγω πρὸς τοὺς λοιποὺς ἄμιμτος, ὁ δὲ κατὰ ϑυμὸν ἐν οὐ- 

δενὲ πρὸς τοὺς ἄκρους κοινωνῶν, ὃ δὲ κατ᾽ ἐπιϑυμίαν 
μόνην οὐδ᾽ οὗτος τοῖς πρὸ αὐτοῦ συγκεραννύμενος). ἀλλά 

τινες καὶ μέσοι τούτων ἄρα εἰσίν, ὁμοῦ μὲν εἰ τύχοι κατὰ 
λόγον, ὁμοῦ δὲ κατὰ ϑυμόν, φιλομαϑεῖς καὶ φιλότιμοί τινες; 
ὁμοῦ δὲ κατὰ ϑυμὸν καὶ κατ᾽ ἐπιϑυμίαν. φιλότιμον καὶ 

φιλοχρήματοί τινες ὄντες, καὶ ἢ τὰς τιμὰς διώκοντες, ἵνα 

χρήματα ἀϑροίσωσιν, ἢ τὰ χρήματα περιβαλλόμενοι, ἵνα διὰ 

ταῦτα τίμιοι γένωνται τοῖς τοὺς πλουσίους ϑαυμάξζουσιν᾽ 

ὥσπερ καὶ οἵ πρὸ τούτων ἢ τὰς μαϑήσεις διώκοντες, ἵνα 

ἔντιμον γένωνται μαϑημάτων ϑύλακον ἔχοντες, ἢ τὴν τιμὴν 
διώκοντες. ἵνα τιμηϑέντες ὑπὸ τῶν τὰ μαϑήματα ἐχόντων 

μετάσχωσιν αὐτῶν. ταῦτ᾽ οὖν Ϊ ἐστιν τὰ μεταξὺ λόγου τ. 180τ. 

καὶ ϑυμοῦ καὶ αὖ ϑυμοῦ καὶ ἐπιϑυμίας εἴδη τῆς ζωῆς, 

οὐχὶ ἄλλα μόρια ψυχῆς, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς τούτων μίξεως γινό- 

8 καὶ πολυμερέσ 1τὰ. τα 8 ταῦτα ΟΧ πάντα ταῦ ὍΓ. 
10 εἶπεν 12 Ἃ6]. τοὖῦῈ 17 δυδὲ οΣ οὐδὲ 26 οἵ Τπρδορῦ, 1618 

80 
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μενα ποικίλα ἀντὶ ἁπλῶν. “ἐκείνων γὰρ αὐτὸ καϑ' αὑτὸ 

ἕκαστον ἦν ἁπλοῦν, τὸ μὲν φιλομαϑὲς μόνως πάσης τιμῆς 

ὑπερορῶν, πάντων τῶν σωματικῶν περιπτύον, εἰς ἕν δὲ 
4 συντεταμένον, τὴν γνῶσιν τῆς ἀληϑείας" τὸ δὲ φιλότιμον 

41 ἄγροικον εἶναι βουλόμενον καὶ τοῦ σώματος καταφρονοῦν 
ὡς σκιᾶς, ἑνὸς δὲ μόνου τῆς τιμῆς ἀπλήστως ἔχον τὸ δὲ 
ἐπιϑυμοῦν τοῦ σώματος μόνου κηδόμενον καὶ τῶν σώματος. 

τιμὰς δὲ ἐκείνας καὶ μαϑήσεις λήρους ὑπολαμβάνον εἶναι. 

τῶν οὖν ἁπλῶν τοιούτων ὄντων ἀμίκτων τὰς ἐκ τούτων 
συμμιγεῖς ζωὰς τῶν ψυχῶν μεταξὺ τούτων ὃ «Σωκράτης 

εἶπεν, ἃς δεῖν πάσας μετὰ τῶν ἀμίκτων ἁρμόσαι διὰ τῆς 
ἀρίστης ἁρμονίας, ἵν᾽ ἢ μέτρον καὶ τῆς τῶν μαϑημάτων 
ὀρέξεως καὶ τῆς τῶν τιμῶν καὶ τῆς τῶν σωμάτων ἐπιμελείας. 
κἂν τῶν ἑτέρων διὰ τὰ ἕτερα γίνηταί τις ὄρεξις, ἵνα ἐμμε- 

τ λὴς ἦ καὶ αὕτη καὶ μὴ διαφωνοῦσα πρὸς τὸν λόγον. οὐ 

μορίων οὖν ἄλλων οἰητέον αὐτὸν ἐνδείκνυσθαι φύσεις τῶν 

εἰς πολιτικὴν ἀρετὴν τελούντων, ἀλλὰ μῖξιν αὐτῶν τούτων 

καὶ γένεσιν ποικιλωτέρων εἰδῶν ἀνδράσιν πολιτικοῖς πρέ- 
πουσαν, [ἢ] οἷς προσῆκεν ἄλλα ἀντ᾽ ἄλλων αἱρεῖσϑαν πάϑη 

40 καὶ ἄλλα ἀντ᾽ ἄλλων ἀποικονομεῖσϑαι μετὰ φρονήσεως" τὸ 
γὰρ πάντων ἵ ἰδεῖν, ἀμιγῶν συμμιγῶν ἁπλῶν ποικίλων, ἄλλης 
ἐστὶ δήπου καὶ οὐ πολιτικῆς ἀρετῆς. εἰ μὴ ἄρα τριῶν ὄν- 

δ18ον. τῶν, ὧν παρέλαβεν, λόγου | καὶ ϑυμοῦ κατὰ τὸ ὀργιστι- 
κόν, καὶ ἐπιθυμίας κατὰ τὸ φιλοσώματον (χατὰ ταῦτα γὰρ 

ὁ τὴν στάσιν λαβὼν ἔδειξε τὴν πάντων διαφοράν), καὶ μεταξὺ 
τούτων ἐνεδείξατό πως εἶναι τῶν μὲν τὸ φιλότιμον ϑυμοει- 

δὲς μέν τι ὄν, ἀλλ᾽ οὐχὶ κατὰ τὸ ὀργιστικόν (ϑραύεται γοῦν 

φ 1 

8 σθηθύναβ θΘοτΘ χοῦν ὅ ἄγριον (νι ἴγ. οὗ 2 1100. 
Θγῶβ. Ῥοβδῦ ε) τοΐ οὐκ 58. τη 1 τῶν {τοῦ Ὁ 8 δὲ ἴν΄. τη 

9 τοιούτων] Τοτύ. τούώήων 19 ἢ 585. [ἀντ᾽] μετ 21 δεῖν 
(-- δεῖσθαι) Ἰπαθοουθ ΒΒ ΠῸΠ θὰ 28 λόγου {κατὰ τὸ νοη- 
τικὸν» ΥΝ Θῃᾶ!. 2ὅ στάσιν ΟΣ τάσιν ταῦ οὗ 221, 9 | καὶ 85. 
ἕογῦ. ρϑύρθδη 247 μέν ΘΧρ. τηὅ [ ϑραύεται] πθηηρ6 πραύνεται 
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πολλάκις διὰ τὸ φιλότιμον τὸ κινούμενον εἰς ὀργήν), τῶν 
δὲ τὸ φιλοχρήματον᾽ καὶ γὰρ τοῦτο μάχεταν πολλάκις πρὸς 
τὸ φιλήδονον᾽ καὶ κρείττω ταῦτα ἐκείνων, εἴπερ ἐκεῖνα μὲν 

΄΄ῳ “ “Ὁ «.« Ἁ 

συναλλοιοῦταε ταῖς σωματικαῖς πράσεσιν, ταῦτα δὲ οὐδὲν 
-ι ν᾽ ᾽ ν 2 »- »ὔ 

δεῖται κράσεως. ἐν πάσαις ἡλικίαις ἐνοχλοῦντα τὰς ψυχάς. 

οὐχ ὅτι τοίνυν λόγου καὶ ϑυμοῦ καὶ ἐπιϑυμίας ἄλλα ἄττα 
μεταξύ, διὰ τοῦτο ἔφατο χρῆναι καὶ τὰ εἰρημένα συναρ- 
μόσασϑαι, καὶ εἴ τινα αὐτῶν εἴη μεταξύ" οὐδὲ γάρ ἐστιν 

»-»-ὦ ἀληϑές, ὅτι τῶν ληφϑέντων εἰς τὴν παραβολήν ἐστιν ἕτερα 
μεταξὺ ταῦτα τὸ φιλότιμον καὶ φιλοχρήματον. ἦν γὰρ τὰ 
ληφϑέντα τὶ τοῦ ϑυμοειδοῦς καὶ τὶ τοῦ ἐπιϑυμητικοῦ καὶ 

οὐχ ὅλον ἕκάτερον᾽ τούτων οὖν δεῖν τὰ μεταξὺ μετὰ τῶν 
ληφϑέντων εἰς μίαν ἀναγαγεῖν ἁρμονίαν τὸν ὅλην μέλλοντα 

κοσμεῖν τὴν ἑξαυτοῦ ψυχήν. 
Τόδε οὖν δῆλον ἐκ τῶν ἀποδεδειγμένων. ὡς οὔτε μία 

ἢ ψυχὴ οὔτε εἰς πλείω διαιρουμένη τῶν εἰρημένων, πλὴν 
δ ἢ 2 ᾿ ; 5... , ΟἿ . “ ᾿ ὅτι τὸ αἰσϑητικὸν τούτων ἐστὶν πάντων ἕτερον᾽ τοῦ μὲν 

7 ; » 27 ᾽ 2 ι 3. 7 Φ 7 » 
λόγου. διότε καὶ ἄλογόν ἐστιν καὶ ἁλόγοις ὑπάρχειν ζωαΐῖς, 

"Ὁ » 3 ’ ΙΑ -ὭὩ ὔ -“ὦ Ἁ 2 Ὰ 

τῶν δὲ ἁλόγων δύο μερῶν, διότε ταῦτα μὲν ὀρεκτικά, γνω- 
λ ᾿ ᾿ ᾿ , ᾿ - ᾿ ς,.᾿ ᾿ τ 

στικὸν δὲ τὸ αἰσϑητικόν. καὶ τοῦτο μὲν ὑπάρχει καὶ οἷς 
Α 2 Α 32 Ὰ δ ἤδ - 2 [4 Α δὲ τὸ ὀρεχτικὸν οὐ πάρεστιν, ὥσπερ τοῖς οὐρανίοις, τὸ δὲ 

ὀρεκτικὸν ἐξ ἀνάγκης δεῖται | αἰσϑήσεως" μετὰ αἰσϑήσεων . 181:. 
γὰρ αἵ ὀρέξεις. διὸ καὶ τὸ ξώδιον οὐ τῷ ὀρεκτικῷ χαραλτη- 
οίζουσιν, ἀλλὰ τῷ αἰσϑητικπῷ" τοῦτο γὰρ πᾶσιν ὑπάρχει 
ξῴοις. καὶ τὰ φυτὰ γοῦν ὁ Τίμαιος [». 719] αἰσϑήσεως 

μετέχειν τῆς τῶν ἡδέων καὶ ἀλγεινῶν λέγων ξῷα καλεῖν 
ἠξίωσεν καὶ δέδειχεν ὄντα ξῷα" πᾶν γὰρ ζῷον εἶναι τὸ 

ζωῆς μετέχον. τοῦτο μὲν οὖν, ὅπερ ἔφην, ἄλλο τι τῶν 

1 καὶ τὰ ΣΧ κατὰ τοῦ 8 εἴη] ἐν ἣν ταῖ, εὺν 858. τηῦ απδθ 
αὐ1α νοϊπουιῦ ἀπθίυσα 9. ἀληϑές] ἀλλ᾽ | λειφϑέντων (ει 
ΘΧ ἐ), οοὐτ. Ὁ [ἔστιν] στιν ΘΧΡ. τηϑ 12 δεῖ Ὁ 18 ὅλον, | : 
ῃ 88. ταϑ 16 ἡ Ὁ7 οἵη. τη ἦν 88. τῃϑ 28 χαραχτηρίξουσα, 
ιν» 858. ταῦ 

20 

μὰ ὅ 
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τριῶν ὃν ὑπόκειται πᾶσι᾽ καὶ γὰρ τῷ λογικῷ, καϑόσον καὶ 
νὴ » 

αἷ τούτου ἀναμνήσεις δι αἰσϑήσεώς εἰσιν, καὶ τοῖς ἀλόγοις, 

καϑόσον καὶ αἵ τούτων κινήδεις μετ᾽ αἰσϑήσεώς εἰσιν. τὸ 
δὲ αὖ φανταστικὸν ξητητέον, εἰ ταὐτὸν τῷ αἰσϑητικῷ πάν- 

ἝΞ. ἢ ᾿ 2 »“ ὃ “᾿ ,: 2... Δ 
ὅ τως ϑετέον᾽ ἔξω μὲν γὰρ ἐνεργοῦν. ὡς ἂν δόξειεν. ἐστὶν 
αἰσϑητικόν, κατέχον δὲ ὧν εἶδεν ἢ ἤκουσεν ἢ ἄλλην τινὰ 

2 - 

αἴσϑησιν ἔλαβεν τοὺς τύπους μνημονευτικόν. τοῦτο δὴ τὸ 
2 - 

φανταστικόν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὅ γε ἐν τῷ Φιλήβῳ [Ὁ. 895] 
3 δ᾽ »ν 5 -- Σωκράτης τὸν ξῳγράφον ἐν ἡμῖν ἕτερον λέγων εἶναι τοῦ 

’ - Α -ὠ 2 ’ Ὰ 3 “ σῳ 10 γραμματέως τοῦ διὰ τῶν αἰσϑήσεων γράφοντος ἕν τῇ ψυχῇ 
4 »Ὡ 

μιμήματα τῶν παϑημάτων, ὧν αἵ αἰσϑήσεις ἀπαγγέλλουσιν, 
9 ωκ“ 2 -“-“ Ἁ -ῸὉ 2 ᾽ 2 3 “4 

οὐκέτι τοῦτον ἐνεργοῦντα μετα τῆς αἰσϑήσεως, ἀλλ΄ αὐτὸν 
2 -»-ὝὝ 2 

καϑ' αὑτὸν ἀνακινοῦντα τοὺς ἀπ΄ ἐκείνων τύπους ἐνδείκνυ- 
Ἴ Α ά Ἁ Α Α 7 Α Α ἴαι τὸν ξῳγράφον κατὰ τὸ φανταστικὸν τάττων, τὸν δὲ 

᾿ Α Ἁ Ἁ ΞΓ ΩΥ͂ 9 “ 15 γραμματιστὴν κατὰ τὴν κοινὴν αἴσϑησιν, ἕτερα εἶναι ταῦτα 
κατ᾽ οὐσίαν ἀλλήλων. ἐπεὶ καὶ τὸ ἐν Θεαιτήτῳ [ρ. 1915] 
κήρινον ἐκμαγεῖον σαφῶς διίστησι τῆς αἰσϑήσεως, ἐν ᾧ τὰς 

σφραγῖδας ἀπομάττεσϑαι τῶν αἰσϑητῶν. εἶτε δὲ κατ᾽ οὐσίαν 
19 διέστηκεν ταῦτα ἀλλήλων. εἴτε ἕν ἐστιν καὶ πολλὰ τοῦτο 

- , Α 5 2...» [μὴ " 181ν. τῆς φύσεως τὸ εἶδος, ἐκεῖνο ] φανερόν, ὅτι τὸ μνημο- 
γεῦον καὶ τὸ αἰσϑανόμενον ἕτερον, κἂν περὶ μίαν οὐσίαν 
δ 7 δ ’ ὃ - - -“ “ 3 - 
ἡ τούτων ὑπόστασις διαιρῆται, τῆς μιᾶς πλῆϑος οὐσιῶδες 

ἐχούσης, καὶ ὡς τὸ μνημονευτικὸν ἐγγυτέρω λόγου μᾶλλον 

ἢ τὸ αἰσϑητικόν᾽ δέχεται γὰρ καὶ τοὺς ἀπ᾽ ἐκείνου τύπους, 
-“ -»ὝὍ 2 

85 ὥσπερ ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως. ταῦτα καὶ περὶ τούτων, ἵν 
2 ς 2 “Ἃ 2) , 5 - 222 - ᾿ 
ἔχωμεν ὡς ἄρα, κἂν ἄλλα μόρια ἡ τῆς λόγου ψυχῆς, περί 

τούτων εἴρηται νῦν τῶν πρὸς τὴν πολιτικὴν ἀρετὴν χρησί- 

μῶν καὶ τῶν παιδευομένων ὑπ᾽ αὐτῆς. 
"“ ΑἉ ΄΄" 

Οἶδα δὲ ἔγωγε τὸν Πορφύριον ἐν τοῖς συμμίκτοις 

1 ὃν 55. τη35 | πᾶσιν 4 ϑηύθ εἰ οϑὺ ὃν ὁ εἶδεν 6Χ 
ἴδεν τα ϑ 11 κήρινον] κρίψον 22 διαιρῆνται (ηι 1γ.) 
24. τοῦ αἰσϑητικοῦ 6Χ τὸ αἰσθητικὸν 20 ΠΘΙΏΡ6 εἰ δῶμεν 

29 οὗ ῬοΙρΡρΒ. ἃρ. 5:οῦ. 1 881, 14 
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ἱστοροῦντα προβλήμασι Μηδίου πρὸς Δογγῖνον συνουσίαν 
τινὰ περὶ τῶν μορίων τῆς ψυχῆς, ἣν οὐκ ἄξιον παραδρα- 
μεῖν. τοῦ γὰρ Μηδίου τὴν ψυχὴν ὀκμταμερῆ ποιοῦντος καὶ 
διαιροῦντος εἰς τὸ ἡγεμονικόν, εἰς τὰς πέντε αἰσϑήσεις, 
εἰς τὸ σπερματικπόν, καὶ ἐπὶ πᾶσιν εἰς τὸ φωνητικόν, τὸν 

“Δογγῖνον φάναι" τί οὖν τὸ μίαν τὴν ψυχὴν ποιοῦν εἰς 

ὀχτὼ διῃρημένην; τὸν δὲ Μήδιον ἀντερωτῆσαι᾽ τί δὲ τὸ 
μίαν ποιοῦν τὴν ψυχὴν κατὰ Πλάτωνα τριμερῇ οὖσαν; 

τοῦτο δὴ οὖν ἡμεῖς ἀξιώσωμεν λόγου τινός. ὅτι μὲν γὰρ 
οὐχ ἡ αὐτὴ ξήτησις τοῖς τε ἀπὸ τῆς στοᾶς ὀκταμερῆ ποιοῦ- 

σιν αὐτὴν καὶ Πλάτωνι τριμερῆ, δῆλον. οἵ μὲν γὰρ σω- 
ματικὰς ἀποδιαλήψεις ποιοῦνται τῶν μερῶν. (διὸ εἰκότως 

ἄπορον ϑήσουσιν, ποῦ τὸ ἕν, καϑ᾽ ὃ μία (ἡ ψυχή, διηρη- 
μένων τῶν ὀχτὼ μερῶν καὶ συνεχείας οὐκ οὔσης), Πλάτων 
δὲ ἀσώματον λέγων. τῶν ἀσωμάτων ἀσυγχύτως ἡνωμένων. 
οὐ τὴν αὐτὴν ἂν ἔχοι φροντίδα περὶ τῆς κατὰ τὴν τριμέ- 

18 

ρειαν ἑνώσεως. οὐ μὴν 1 ἀλλὰ καὶ ἕτερον τρόπον εὐοδεῖν . 188:. 
τῷ Πλάτωνι τὸν λόγον δυνατόν, λέγοντι τὸν μὲν λόγον 

ἄλλης οὐσίας εἶναι ϑειοτέρας, τὸ δὲ ἄλογον ἄλλης καὶ πολλῷ 416 
’ - Ἁ 

λειπομένης, καὶ τὸν μὲν συνέχειν καὶ κοσμεῖν, τὸ δὲ συνέ- 
χεσϑαι καὶ ποσμεῖσϑαι. καϑάπερ οὖν τὸ εἰδος τῇ ὕλῃ 
συγγενόμενον ἐπάγει τὸ ἕν, καὶ οὐδὲν ἄλλου δεόμεϑα ταῦτα 
3 ᾽ὔ ἰ - Ἁ ν᾿ 5. κ ᾿ μι ς ᾽ 97 

ἀλλήλοις ἕνοῦντος, κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὃ λόγος εἴδους 
42 7 5. Ἀ Οὲ᾽,» Ἁ 27 Ἁ ι 2 »“.« ’ 

ἔχων τάξιν αὐτὸς ἑνίξει τὴν ἄλογον ξωὴν καὶ οὐ δεῖ τρίτου 
Α 2 2 Α ῖ Α 1 δ ; ι 

τινὸς ἄμφω συνδέοντος. εἰ δὲ καὶ τὸ μὲν οὗ νέοι ϑεοὶ 
᾽ὔ -» ΄ὔ Α νι ς τ Α 

παράγουσιν τῷ Πλάτωνι, τὸν δὲ ὁ εἷς δημιουργὸς προαίτιος 

ὦν, ὧν ἐκεῖνοι παράγουσιν, οὐκ ἂν ἀπορήσαις ἔτι τῆς ἕνι- 

ξούσης τῷ λόγῳ τὸ ἄλογον οὐσίας. ὃ γὰρ τοῦ μὲν αἴτιο Ἴς τῷ 7) 7 “ 769 μ 9 
2», “ ι , ἘΝ ἕ μὴ ’ ι ΄ 
ὦν. τοῦ δὲ προαίτιος αὐτὸς εἰς ὧν δίδωσιν καὶ τούτοις 

Ἁ Α 27 ἤ , ΟΥ̓ 

τὴν πρὸς ἄλληλα συνέχειαν καὶ ἕνωσιν. 

7 τὸ μήδιον, 55. νδὲ (ν ἃ ταί, δὲ ἃ ταῦ αν. 14 οὐκ 58. 
τη ὃ 22 ῬΟΒΒ515 ζτοῦ» ταῦτα 25 οὗ ΤΊ. 418 5αα. 

20 
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᾿ ἣ “ 4 ΄ “᾽ 2 ἢ ἢ “» 
᾿4λλὰ τοῦτο μὲν τοιαύτην ἂν ἔχον πρὸς τὸν γενναῖον 

Μήδιον ἀπόκρισιν τοῖς ὑπὲρ Πλάτωνος λέγουσιν. ἐκεῖνο δὲ. 
προσϑέντες τοῖς εἰρημένοις αὐτοῦ περιγράψωμεν τὸν λόγον, 
ὡς ἄρα καὶ ὄρεξίς ἐστιν ἐν τῇ λογικῇ ψυχῇ καὶ γνῶσις, 

. ὅὃ᾽ ἡ ν᾿ Α »ν Ἡ 5 Α - ’ 2. «εἰ 5 καὶ ἡ ὄρεξις ἣ μὲν τοῦ ὄντος, ἢ δὲ τῆς γενέσεως, ὃι ἣν 
ἄνεισίν τε εἰς τὸ ὃν καὶ πίπτει πάλιν εἰς γένεσιν" ἣ μὲν 
οὖν ἐστι φιλόσοφος, ἣ δὲ φιλογένεσις. καὶ ἡ γνῶσις ὡσαύ- 
τως. ἣ μὲν κατὰ τὸν ταὐτοῦ κύκλον τῶν νοητῶν, ἣ δὲ 
κατὰ τὸν ϑατέρου τῶν αἰσϑητῶν, δι᾿ ἃς καὶ ἀνάγει ξαυτὴν 

10 εἰς τὴν ἐκείνων ϑέαν καὶ διερευνᾶται τὴν τῶν αἰσϑητῶν 
7 ὔ 5“ 2. 7 5. κα δ᾿ 7 δ φύσιν. τούτων οὖν εἰκόνες εἰσὶν αἱ ἄλογοι δυνάμεις, αἵ 

μὲν ὀρεκτικαὶ τῶν ὀρέξεων. αἵ δὲ γνωστικαὶ τῶν γνώσεων" 
188. ἡ μὲν [ φανταστιπὴ τῆς νοητιπῆς, ἡ δὲ αἰσθητικὴ τῆς 

δοξαστικῆς. καὶ ἡ μὲν ϑυμοειδὴς τῆς ἀναγωγοῦ ὀρέξεως, ἡ 
1 δ᾽ ἐπιϑυμητικὴ τῆς γενεσιουργοῦ. καὶ γὰρ αὕτη περιέπει 

ἢ »ὉΨ᾿ ,ὕ ς ’ ΜΙ ᾿Ὶ ’ ἢ δ τὸ σῶμα, καϑάπερ, ἡ φιλογένεσις ὄρεξις τὴν γένεσιν, καὶ ὃ 
ϑυμὸς ὑπερορᾷ μὲν σώματος . εἰς ἀσώματον δὲ ἀγαϑὸν 

βλέπει τὴν τιμήν" καὶ ἡ μὲν. φαντασία νόησις οὖσα μορφῶ- 
τικὴ νοητῶν ἐθέλει γνῶσις εἶναί τίνων, ἡ δὲ αἴσϑησις περὶ 

20 ταὐτὸν ἔχει τῇ δόξῃ τὸ γενητόν, δόξῃ μετ᾽ αἰσϑήσεως ὃν 
2 7 " 7 

ἀλόγου δοξαστόν. 

8 αὐτοῦ (ἰος. 10 ἐκείνων 50. 1η 6 ΠῚ Π]Πτὰπ 18 ϑηΐθ 
βλέπει και ΘΧρ. 20 ἔχει οἵ, [δπϑμα.} γθῦ. 80, 2ὅ. 96, 29 
Βαγβ. γα, α6 οϑὺ. 98, 18 



ΠΕΡΙ ΤῸΝ ΕΝ ΤῸ ΠΕΜΠΤΩΙ ΤῊΣ 
ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ 

ΔΕΙΚΝΥΝΤΩΝ ΛΟΓΙΩ͂Ν ΚΟΙΝΑΣ ΕΙἸΝΑΙ ΤᾺΣ ΑΡΕΤΑΣ ΚΑῚ 

ΤῊΝ ΠΑΙΔΕΊΑΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΎΝΑΙΚΟΩΝ., 

Τὴν ἀρετὴν τὴν πολιτικὴν οὐκ ἀνδράσι μόνοις, ἀλλὰ 
, } . 2 - ’ - ’ 7 

καὶ γυναιξὶ κοινὴν ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς Πολιτείας Σωκράτης 
κυ Α - 3 - Ἁ 

ἐπιδεῖξαι βουλόμενος ἀναγκαίως πρὸ τῆς ἀρετῆς τὴν παι- 

δείαν τὴν αὐτὴν ἀνδρῶν εἶναί φησι καὶ γυναικῶν. ὅσην 
ἃ ΟΥ͂ 9 “ Ἁ ὃ Ἁ “Ὁ Α Ἁ ὃ Α . καὶ οἵαν ἀφώρισεν, τὴν διὰ μουσικῆς καὶ τὴν διὰ γύμνα- 

στικῆς. τῆς δὲ αὖ παιδείας πολλῷ πρότερον τὴν φύσιν 
ὁμοειδῆ τῶν γενῶν ἀμφοτέρων οὖσαν ἐπιδείκνυσιν μὴ γὰρ 

’ ’ 4᾽. 3 » δ , - ’ ᾽ Ἁ τούτου πιεσϑέντος οὔτ ἂν οὗ περὶ τῆς παιδείας λόγοι τὸ 
πιστὸν ἔχοιεν οὔτ᾽ ἂν οἱ περὶ τῆς ἀρετῆς. καὶ γὰρ ἀνάγκη 
τῇ μὲν φύσει τὴν παιδείαν ἑπομένην εἶναι, τῇ δὲ παιδείᾳ 

᾿ "») ; χ δ -"Ὸ Ἄ Ὰ Ἅ Ἁ Ι 

τὴν ἀρετήν, τὴν μὲν τελειοῦσαν τὴν φύσιν, τὴν δὲ τέλος 

οὖσαν τῆς παιδείας. καί μοι δοκεῖ κἀν τούτοις ὃ Πλάτων 
γνῶναί τε καὶ καταδήσασϑαι τἀληϑές, τὸ μὲν ἄρρεν καὶ 
ϑῆλυ τῷ εἶδει τὰ αὐτὰ ϑέμενος, τὰ δὲ ὁμοειδῆ, καϑάπερ 

τὸ εἶδος ἕν, καὶ τὴν ἀϊρετὴν μίαν ἔχειν διορίσας. εἴτε 3. 188:. 

γὰρ νοῦς τὸ πρῶτον ὀρεχτόν, αὐτὸς ἑκάστῳ τὸ εἶναι καὶ τὸ 
εὖ εἶναι διδούς, οἷς μίαν δίδωσιν οὐσίαν, τούτοις δήπου 

καὶ τελειότητα δίδωσι μίαν. εἴτε τὸ μὲν ἀγαϑὸν ἐπέκεινα 
τοῦ νοῦ, τῶν δὲ εἰδῶν ὁ νοῦς αἴτιος, συντρέχειν ἀνάγκη 

Ἁ ᾿ 7 2. »"Ψ » ΄-ῳ -»"“ δ» - Ἁ 2 »} τὰς δόσεις αὐτῶν, καὶ τῇ τῶν εἰδῶν διανομῇ τὴν ἐκ τἀγα- 

ὅ τὴν πολιτικὴν} ἴῃ αἰτοαὰθ ν σ 55. τὸθ3ϑ 10 ΟΕ 488" μαα. 
12 πιϑέντοσ 56α ροβὺ ἐ τ88. 8 τοῦ, ἴῃ ααϑ ε6 ἔαϊθθ6 ροίθϑὺ; 

σεισϑέντος Ὁ 
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9 “«“-ἁ 

ϑοῦ τελειότητα διανέμεσϑαν κατ ἀξίαν, ὡς τῶν μὲν ἑτέρων 
ΞῚ ᾿ Α 5 ἢ - ᾿ 2 2.,» ς 

κατ᾽ εἶδος καὶ τὸ εὖ διαφέρειν, τῶν δὲ κατ΄ οὐσίαν ὁμοει- 
δῶν καὶ τὴν ἀρετὴν ὁμοειδῆ πάντων ὑπάρχειν. Πλάτων 

Ά 53 Ω 9 9 “ - 7 - Ν᾿) μὲν οὖν, ὅπερ ἔφην, κἀνταῦϑα τῇ τάξει τῶν ὄντων συμβαι- 
- . » 2 - 

νούσας ἀφῆκεν φωνάς" τῶν δὲ μετ᾽ αὐτὸν οἱ μὲν ὁμοειδῆ δι 

λέγοντες εἶναι τὸ ἄρρεν καὶ ϑῆλυ καὶ τὸν ἄνϑρωπον ἄτομον 
εἶδος καλοῦντες διασπῶσι τὰς ἀρετάς, ἄλλας μὲν ἀνδρός, 

ἄλλας δὲ γυναικὸς τιϑέμενοι, καϑάπερ οἵ ἐκ τοῦ περιπάτου 

φασίν. οἱ δὲ τὴν μὲν ἀρετὴν κοινὴν [μὲν] αὐτῶν ποιοῦσιν 
10 (καὶ οὐδέν γε τοῦτο ϑαυμαστόν, ὅπου καὶ ϑεοῦ καὶ ἀνϑρώ- 

που μίαν εἶναι διατείνονται τὴν ἀρετήν). ἕτερα δὲ κατ᾽ 
εἶδος τὸ ϑῆλυ καὶ ἄρρεν εἶναι. καϑάπερ ἄνθρωπον καὶ 
ϑεόν, ὥσπερ οἱ ἀπὸ τῆς στοᾶς. δεῖ δὲ τοῖς εἰρημένοις κανό- 

σιν ἑπομένους οἷα περὶ τῆς ἑἕκάστων ὑπάρξεως ταυτότητός 

τε πέρι καὶ ἑτερότητος. τοιαῦτα καὶ περὶ τῆς τελειότητος 
ὁμοιότητός τε πέρι καὶ ἀνομοιότητος ὑπειληφέναι. καὶ γὰρ 
ἐπὶ πάντων ὡς εἰπεῖν ὁρῶμεν ταῖς φύσεσιν τὰς κατὰ φύσιν 

1 ὧι 

ἐνεργείας ἀκολουϑούσας, ἐπὶ μὲν τῶν ἁπλῶν παντὶ πυρὶ 

19 τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω φοράν, καὶ πάσῃ γῇ τὴν ἐπὶ τὸ κάτω, καὶ 
ε188ν. ἐπὶ τῶν μέσων ὡσαύτως ἐπὶ δὲ τῶν συν͵ϑέτων οἷον 

ἰκν ἢ ς 2 [4 5.7 2 - ’ Ω͂ 
ζῴων ἑκαστον, ὡς ἔγχει μίαν ἰδέαν ἔκ τῆς φυδεῶς. Οὐτῶ 

᾿ 3 7 ’ 2 “-. 9 »Ὶ Ν νι »“Σ» - 

καὶ ἰδιότητα μίαν ἔχον ζωῆς. εἰ καὶ τὰ μὲν μᾶλλον τῶν 
2. ὦ Α νι τ 2’ Α , ἣ Α ᾿ 

καϑ' ἕκαστα, τὰ δὲ ἧττον ἔχει τὸ κοινόν. λέοντες μὲν γὰρ 
9 ῖ 7 ,} ω , 2 Α ἴω ἤ 

ἀνδρικοὶ πάντες, σωφρονικοὶ οἵ βόες, ἔμφρονες δὲ αὖ γέρανοι, 
Α 2. -7 27 ς 5. κκΑ ᾽ 2 Α ς 5 2 

45 καὶ ἔἐπίὶ τῶν ἄλλων ὁ αὐτὸς λόγος. εἰ καὶ ὡς εἴπομεν ἕνι 

καὶ ἐν τούτοις ἐπίτασίς τις καὶ ἄνεσις. καὶ τοῦτο δήπου 
- 2. 5 »- 

τεκμήριον αὐτὸ τῆς κατ᾽ εἶδος ὁμοιότητος ἐν ταῖς ἐνεργείαις" 
2 ᾿ -«-  ς ἶ ς,»ὔ : »" νι “Ν 
ἐν γὰρ τοῖς ὁμοειδέσιν ὑπάρχει τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον. οὕτω 

δὴ οὖν καὶ ἄνϑρωποι πάντες ὁμοειδεῖς ὄντες καὶ τὰς τελειό- 
ΟΥ̓ Α 9. , Ἁ Ά 2 ’ ΩΡ 

80 τητας ἕξουσι τὰς αὐτὰς καὶ τὰς φυσικὰς ἐνεργείας, ὥσπερ 

1 τῶν Ὁ] τὸν 9. ἃ]. Ἢ 19 πάσησ γῆσ 2ὅ ἔνι (νι 
55.) ΟΧ εἰ τοϑ 1 οχοϊάϊίηθ διαυτἹα δύο ἐν ταῖς γοὶαὺ τὸ 
διεστηκὸς 
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καὶ τὰς φύσεις. ταύτας δὲ ὅτι τὰς αὐτὰς κατ᾽ εἶδος ἔχουσιν. 
δηλοῖ τό τε τίχτειν μετ᾽ ἀλλήλων κατὰ φύσιν, καὶ οὐχ 
ὡς τὰ κοινογενῆ, καϑάπερ ἵππον καὶ ὄνον, καὶ τὸ τὴν 417 
διαφορὰν αὐτῶν περὶ τὸ σῶμα εἶναι κατὰ τὰ ὄργανα τῆς 
παιδογονίας. βίους δὲ τοὺς αὐτοὺς ἀμφοτέρων, σώφρονας ὅ 

ἀκολάστους, δειλοὺς ἀνδρείους, ἔμφρονας ἀνοήτους, καὶ τὸ 
μεταβολὰς εἶναι κατὰ μόνα τὰ εἰρημένα μόρια τῆς μετασχη- 

ματίσεως γενομένης. τοῦ τε ἄρρενος εἰς ἄλληλα καὶ ϑήλεος, 
ὡς ἔκ τῆς ἱστορίας γνώριμον ἤδη γέγονεν, τῶν ἀνομοειδῶν 
εἰς ἄλληλα μὴ μεταβαλλόντων ἄνευ φϑορᾶς.. 10 

Ταῦτα δ᾽ οὖν ὃ Σωκράτης εἰδὼς καὶ τὰς ἀρετὰς εἶναι 

κοινὰς τῶν τε ἀνδρῶν καὶ τῶν γυναικῶν ἐθέλων ἀποφῆναι. 
καὶ μὴ μόνον φύλακας εἶναν χρῆναί τινας, ἀλλὰ καὶ τὰς 

συστοίχους αὐτοῖς φυλακίδας, μηδὲ ἐπικούρους ἄνδρας μό- 
νους. ἀλλὰ καὶ γυναῖκας ὁπλίξειν, δείκνυσιν ἐξ ἀνάγκης, τ 

ὅτι δυνατὰ νομοϑετεῖ καὶ ὅτι, ἐπειδὰν κρατήσῃ, τοῖς 1. 184ν. 

πεισϑεῖσιν ὠφέλιμα. δύο γὰρ οὗτοι σκοποὶ πάσης εἰσὶ τῆς 

πολιτινῆς ἐπιστήμης. ὃ μὲν τὸ δυνατόν, ὃ δὲ τὸ ὠφέλιμον 
δειχμνὺς τῶν προσταττομένων" οὔτε γὰρ εὐχαῖς ὅμοια δεῖ 
γράφειν τὸν νοῦν ἔχοντα νομοϑέτην, οὔτ᾽ εἰ καὶ δυνατὰ 30 
λέγοι. πρὸς ἄλλο τι βλέποντα γράφειν ἢ τὸ ὠφέλιμον. καὶ 
ταῦτα εἰκότως" καὶ γὰρ ἡ νομοϑετικὴ νοῦς τίς ἐστι μερικός. 

διὸ καὶ αὐτὸς τὸν νόμον ὡρίσατο νοῦ διανομήν [1Ἰθ0σ. Γ 
1145]. εἰ δὲ νοῦς ἐστιν, τρίτην μὲν ἔχει τάξιν ἀπὸ τοῦ 
ἀγαθοῦ, δευτέραν δὲ ἀπὸ τῆς δυνάμεως. καὶ γὰρ πᾶς νοῦς 35 
δυνάμεως δεῖται. ἵνα τὸ οἰκεῖον ἐκπληροῖ πάντως οὐχ ὕπου 

δὲ δύναμις, ἐκεῖ καὶ νοῦς" ὥστ᾽ ἐπέκεινα τοῦ νοῦ κατὰ 

φύσιν ἡ δύναμις. καὶ εἰς ταῦτα ἄρα βλέπων καὶ ὁ Σωκρά- 
της πάσας ἐπιστήμας καὶ πάσας τέχνας δυνάμεις τινὰς εἶναι 

διορίζεται. ἀλλ᾽ οὐκ ἀνάπαλιν' δυνάμεως γάρ φησιν οὔτε 80 

8 κοινογενῇ οἵ. Ῥο!ῦ. 2654 8 ϑήλεος] ὁ ΘΧ ὦ 9 ὧσ 
55. τῇϑ. οὗ ῬΆΪοσ,, την. 4--- 1ὅ οἵ, 4880 19 οἵ 4569 
24 οἵ. 4611 γ5 801 
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χρόαν οὔτε σχῆμα δρᾶν, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ὧν ἐργάξονται ἢ ἐφ᾽ οἷς 

τετάχαται τὰς διαφορὰς αὐτῶν ἐξευρίσκειν [». 419], ἀφ᾽ 

ὧν μὲν ἐργάζονται, τὰς ποιητικάς, ἐφ᾽ οἷς δὲ τετάχαται 
-" 2 5 - 

τὰς γνωστικάς. πᾶσα δ΄ οὖν γνῶσις ἀπὸ δυνάμεως: οὗ 

πᾶσα δὲ δύναμις γνωστικὴ πάντως (εἰσὶ γοῦν καὶ ὀρεκτικαὶ 

δυνάμεις καὶ ἄλλαι φυσικαὶ ξῴων ἢ φυτῶν ἢ ἀψύχων). 
Ω ΜΒ “" ς Ὡ 7 " 5 - , ὥστε ὑπὲρ νοῦν ἢ δύναμις. πάλιν δὲ αὖ τῆς δυνάμεως 

ἐπέκεινα τὸ ἀγαϑόν᾽ ὅπασα γὰρ δύναμις αὐτὴ καϑ᾽ αὑτὴν 
2 ’ 2 “ Β, Ν , Α Ω’ ᾽ ἀγαϑόν. εἰ δέ τις εἴη βλαβερὰ λεγομένη δὲ ὅμως δύναμις. 
9 , Ξ' 7 ἤ 5 , . ὔ 10 ἀδυναμία μειξόνως οὐσα φαντάζεταί τισιν εἶναν δύναμις" τί 

γὰρ ἄλλο δυνάμεως ἴδιον ἢ τὸ σώζειν τὸ ἔχον αὐτήν; εἰ δὲ 
2 

ει 184ν. βλαβερὰ τίς ἐστιν δύναμις, οὐδ᾽ ἂν δύναμις εἴη, τοὐναν- 
τίον δρῶσα τῇ τῆς δυνάμεως χρείᾳ. πᾶσα μὲν οὖν δύναμις 
ἀγαϑόν, οὐ πᾶν δὲ τὸ ἀγαϑὸν δύναμις, εἴπερ καὶ ἄλλα 

16 ἀγαϑά ἐστιν οὐκ ὄντα δυνάμεις, ὅπου καὶ ἕξεις ἀγαθάς 
τίνας λέγομεν, καὶ ἐνεργείας πρὸ ἕξεων, καὶ αὐτὸ τὸ εἶναι 

Α ᾽ Ἂ 9 ἴφ 2 Α -“ 2 “ ΡΙ4 Α 

πρὸ δυνάμεως ὃν ἀγαϑόν. εἰ δὲ ταῦτα ὀρϑῶς εἴπομεν καὶ 

τὸ προρρηϑὲν ἀληϑές, τὸ τὴν νομοϑετικὴν ἐπιστήμην νοῦν 

τινὰ μεριπκὸν εἶναι, διότι καὶ ὃ νόμος ὡς εἴρηται νοῦ δια- 

οι 

3 "““ - -“ 

80 νομὴ κατ΄ αὐτόν ἐστιν, ἐν τῇ τρίτῃ σειρᾷ τῶν πάντων 

οὖσα, βλέπειν εἰς τὰς πρὸ αὐτῆς ὀφείλει, τήν τε τῆς δυνά- , 5 τὰς σπθρ 9 ὁ » Τῇ 9 οὺν 
)» ῖ Ἁ “Ὁ 9 κ΄ , ΧΆ 2 ι Ὰ μεῶς λέγω καὶ τὴν τοῦ ἀγαθοῦ. σειραὶ γάρ εἰσιν καὶ τού- 

3 .“» τῶν, καὶ ἄλλαι ἀπ᾽ ἄλλων δυνάμεις προΐασιν καὶ ἀγαϑότητες 
ὡσαύτως. εἰ δὲ εἰς ἐκείνας βλέπει. τό τε δυνατὸν ὀφείλει: 
πανταχοῦ σκοπεῖν εἰς αἵρεσιν καὶ τὸ ὠφέλιμον εἰς τεῦξιν᾽" 

- 3 αἱροῦνται γὰρ ἕκαστοι τὰ δυνατά, τυγχάνειν δ᾽ ἐφίενται 
τῶν ὠφελιμωτάτων. 

Τούτων οὖν ὄντων δύο σκοπῶν, τὸ δυνατὸν πρότερον 
ὁ Σωκράτης ἡμῖν ἐπιδεικνὺς τοῦ γυναικείου δόγματος ἀπὸ 

80 τῶν κυνῶν ὑπομιμνήσκει τὴν εἰς τὸ φυλάττειν τὴν πόλιν 

ζι 2 

16 πρὸ ἕξεων) ἀπὸ ἕξεων οἵ. Ατιδύοῦ. οὐ. ΝΙο. Β 1108} 21 
11 ταῦτα 58. ταῦ 20 τρίτῃ 1. 6. νοερᾷ 28 δυνάμεων 
29 γυναινλξίου] δι ΘΧ « τῇϑ 
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ὁμοιότητα πρὸς τοὺς ἄνδρας τῶν γυναικῶν [ρ. 451]. τοῦτο 
γὰρ δὴ τὸ ξῷον εἰκόνα φύσεως ἐπονήσατο φυλακτικῆς, ταύ- 

“2 Ἁ ὔ Α ᾽ δ “7 »- Υ͂ 

την ἔχον τὴν δύναμιν κατὰ φύσιν, ὡς ἄλλα τῶν ἕξῴων 

ἄλλην, τὰ μὲν τοῦ μέλλοντος προορατικήν, τὰ δὲ τὴν οἶκο- 
γνομικήν. τὰ δὲ τὴν ἀἁμυντικήν. τῆς δὲ δυνάμεως ταύτης 
Ε »" δ 5 -» 2. ,αὖ Α ι "ν 
ἴδιον πρᾶον μὲν εἶναι τοῖς οἰκείοις. χαλεπὸν δὲ τοῖς ἀλλο- 

τρίοις, ὃ δὴ διαφερόντως ὑπάρχει τοῖς [ κυσίν. ὥσπερ ἔ. 13ὅτ. 
δὴ καὶ τὸ ἀγρυπνητικόν (καϑεύδοντα γὰρ ἄλλου φύλακος 
ἀνάγκη δεῖσϑαί τινος) καὶ τὸ ὀξὺ καὶ τὸ εὐαίσϑητον᾽ ὁ γὰρ 
τούτοις ἐλλείπων οὐ προσιόντας γνώσεται τοὺς ἀλλοτρίους, 
οὐ χαιρήσειν καὶ ἀποσκευάσεται πρὸ τοῦ παϑεῖν, τὸ μὲν διὰ 
δυσαισϑησίαν, τὸ δὲ δι᾽ ἀργίαν. καὶ ἐοίκασιν ἄρα διὰ 

ταῦτα καὶ οἱ τὰ ϑεῖα σοφοὶ ταύτην κατιδόντες τῶν κυνῶν 

τὴν ἰδιότητα τὴν φυλακτικὴν τοῖς φρουρητιμοῖς αὐτοὺς οἷ- 

κείους ϑεοῖς ὑπολαβεῖν καὶ κυνοπροσώπους αὐτοὺς ἐν τοῖς 

εἴδεσι ποιεῖν, ὡς τὸν άνουβιν Αἰγύπτιοι τὸν τοῦ Ὀσίριδος 

φρουρόν. τὸν δ᾽ οὖν κύνα τοῖς φύλαξιν ἀνθρώποις καὶ 

αὐτὸς τ τ διὰ τὴν κατὰ φύσιν πρὸς τὸ φυλακικπὸν δαιμόνιον 
γένος συγγένειαν [11 8765]. ἐντεῦϑεν ὁρμηϑεὶς ἀποδείκνυ- 
σιν οὐ τῷ ἄρρενι μόνον τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ τῷ ϑήλει 
τὴν φυλακὴν τῆς πόλεως οἰκείαν" καὶ γὰρ τοὺς κύνας οὐ 

μεῖον τοὺς ϑήλεις ἢ τοὺς ἄρρενας εἶναι τῶν ἀγελῶν φυλα- 

κικούς, οὐκ ἐκ παραδείγματος ἐπιβαλλόμενος (ἀσϑενὴς γὰρ 

ὃ τοιόσδε τῆς ἐπιβολῆς τρόπος καὶ οὐ διαλεκτιπός) οὐδὲ ὡς 
ἐπαγωγῇ χρώμενος (ἐκ γὰρ ἑνὸς ἐπαγωγὴν ποιεῖν ἀδύνατον), 
ἀλλ᾽ ὡς ἐκ τοῦ ἥττονος ἐπιχειρῶν" ὥστ᾽ εἶναι τὸν λόγον τοι- 

οὔτον. εἶ τοῖς ἧττον ἀνθρώπων ὀφείλουσιν τὴν κατὰ φύσιν 

ὁμοιότητα κεκτῆσϑαι διὰ τὴν ὕφεσιν τῆς ζωῆς ὑπάρχει τὸ 
ὅμοιον ἐν τῇ φύσει. πολλῷ μᾶλλον ἀνθρώποις πρείττονα 

4 ἔογὺ. μὲν {τὴν τοῦ 11 αἱρήσει [ οἵ, Ρ]. Π 8708 ὃν 
μὲν ἂν ἴδῃ ἀγνῶτα, χαλεπαίνει, οὐδὲν δὲ κακὸν προπεπονϑώς 

16 ὀσείριδοσ, ει ΘΧΡ. Θὖ ἐ 858. τὰ 18 οχοϊαϊὺ νϑυθυτῃ 
αα816 παρεικάξει [ οἷ. 46 οΥ. ομ81α. 48 

10 
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- 2 καὶ τρανεστέραν ἔχουσι ξωήν. ἐν γὰρ τοῖς κατ΄ οὐσίαν 
ὑπερέχουσιν, συστοίχοις δὲ ἀλλήλοις μᾶλλον ἡ κοινωνία τῆς 

7 2 Ἃ 2 " ᾽ Ὁ »“ [4 

Ε1δόν. ρυσεῶς ξστύν ἢ ἕν τοῖς καϊταδεεστέροις. οσῳῷ γοῦν ἕκαστα 

τῇ φύσει λείπεται τῶν πρὸ αὐτῶν. τοσούτῳ μᾶλλον καὶ τῆς ηὴΦΦ 9 ; Ὁ μ Ί 
᾽ 9 - "»Ὡ -Σ Α ’ ὅ ὁμοιότητος ἀποδεῖ τῆς πρὸς ἄλληλα, τῆς δὲ ἀνομοιότητος 

μετέχει πλείονος. ἀλλὰ μὴν τὸ ἡγούμενον" οἱ γοῦν κύνες 
ἐγγυτάτω μὲν ὄντες ἀνθρώπων καὶ συζῶντες αὐτοῖς, ὑφει- 
μένοι δὲ διὰ τὴν τοῦ λόγου στέρησιν, οὐ μόνον οἵ ἄρρενες 

418 ἀλλὰ καὶ οἵ ϑήλεις, τὴν ἰδιότητα ταύτην εἰλήχασιν, ἣν 
τὸ κυνῶν ἰδίαν φαμέν. πολλῷ ἄρα μᾶλλον οἵ ἄνθρωποι, ὧν 

διὰ τὴν λογικὴν φύσιν κοινὴν οὐσαν τὸ προνοητικὸν τῶν 
ἀνθρώπων ἴδιον καὶ τὸ σωστιμόν. ἕξουσιν ταύτην φύσιν 

πάντες τὴν τὸ συγγενὲς σώζειν ὀφείλουσαν, εἰ καὶ οὗ μὲν 
μᾶλλον, οὗ δὲ ἧττον. καὶ γὰρ τοῦτο προσέϑηκεν δαιμονίως 

2 ’ - ς -" ς.,} - ᾿ , . ἢ ᾿ 1 εἰς πίστιν τῆς ὁμοειδοῦς οὐσίας τῶν ἀνθρώπων" τὸ γὰρ 
-Ὸ Ω -» 2 5 

μᾶλλον καὶ ἧττον ἐν τοῖς ὁμοειδέσεν καὶ ᾿“Αριστοτέλης εἶναί 
φησιν, ἐν λευκοῖς ἐν μέλασιν ἐν ϑερμοῖς ἐν ψυχροῖς. τὸ δὲ 

2) ὦ " “ , 2 9 , » Ἃς 
μηδ΄ ὅλως ταὐτοῦ μέτοχον εἴδους οὐ λέγεται μᾶλλον ἢ ἧτ- 

ἽΝ νλ1λ ὃ μ 5 5..Χ ᾿ ἐπ’ δ “ ὑγψέδ τον μετέχειν, ἀλλ΄ ὃ ἂν ἡ ταὐτὸν μὲτ΄ ἐπιτάσεως ἢ ἀνέσεως. 
2 2 5᾽ ᾿ [ Α » . νι τ - 2 , 80 εἰ δ΄ οὖν καὶ οἱ μὲν μᾶλλον, οὗ δὲ ἧττον τῆς ἀνθρώπῳ 

2 
προσηκούσης τελειότητος μετέχουσιν. ἀλλ᾽ ἡ φύσις κοινὴ καὶ 

τῶν ἀρρένων ἐστὶ καὶ τῶν ϑηλειῶν, καὶ κοινὰ πάντα ἀμφο- 
’ ᾿ ν᾿ Ἁ Α 2) Α 2 - Α τέροις τὰ ἐπιτηδεύματα. τὸ ἄρχειν τὸ ἐπικουρεῖν τὸ τεχνι- 
-᾿-ρ - Ω͂ ; ,ὔ ι 2 ι ῖ κῶς ξῆν. ὥστε σκοπητέον. τίνες καὶ ἐν γυναιξὶ φυλακικαὶ 
’ ᾽.,7 , Α ’ ς Α 2 

96 φύσεις εἰσίν. καὶ παιδευτέον καὶ ταύτας ὡς τοὺς ἄνδρας. 

ἢ γὰρ φυσικὴ ἐπιτηδειότης ἀτελής. ἡ δὲ παιδεία πρὸς τὸς 

τέλειον ἄγει τὴν φύσιν. κἂν ἀσϑενέστερον ἡ τὸ ϑῆλυ πρὸς 
διβότ. ταῦτα μᾶλλον ἢ τὸ ἄρρεν, ὡς ] ὅλον εἰπεῖν, οὐ διοισό- 

κω 3 μεϑα᾿ δεῖ γὰρ οὐκ εἰς τὰ ὄργανα βλέπειν, ἀλλ᾽ εἰς τὰ εἴδη 
80 τῆς ζωῆς. καίτοι καὶ τὴν ἐν τοῖς ὀργάνοις τοῦ ϑήλεος 

12 δῃι τοιαύτην. 19 ὃ 855. 2 20 ἀνϑρώπῳ])] ὧι 6Χ ὧν 
21 οἵ. ΡΙ. 4δ6565 ἐπὶ πᾶσι δὲ ἀσϑενέστερον γυνὴ ἀνδρὸς 

Ῥκοσυσξ, δᾶ. ἘτΟΊΙΙ. 16 
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δύναμιν ἔδειξεν ὅλα γυναικῶν ἔϑνη παμπόλλην οὐδαν, “μα- 

ζόνας λέγω τὰς διὰ τὴν ῥώμην καὶ άρεως εἶναι δηϑείσας 

ὀπαδοὺς καὶ τιμηϑείσας μετὰ τὴν ἧτταν ᾿ἀϑήνῃσιν ὡς 
9 “. . ἢ -»"Ἢ - οὖ 
᾿Δρεϊκάς᾽ Σαυρομάτιδας οὐ μεῖον τῶν ἀνδρῶν πολεμικὰς 

καὶ τολμώσας ἐν τοῖς δεινοῖς" “υσιτανῶν δὲ ἀκήκοα τὴν ὅ 
7 δ ’, Α 2 ; λ ’ - 2 πολιτείαν ἱστουργίαν μὲν ἀποδιδόναι καὶ ταλασίαν τοῖς ἀν- 

δράσιν, πολέμους δὲ καὶ ἀγῶνας ταῖς γυναιξίν. οὕτως ὁμαλὴ 
γέγονεν ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις πρὸς ἀρετὴν ἐκ τῆς δημι- 
ουργίας. 

ς » ] “Φ 

Ο μὲν δὴ λόγος τοιοῦτός ἐστιν, δι᾽ οὗ τὴν φύσιν κοι- 1 

νὴν οὖσαν ἐν πᾶσι τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ἐπιδείκνυσιν ἀνδρῶν 
᾿ “ιν , . ᾿ Ἁ »: , ͵ καὶ γυναικῶν" δύο δὲ πρὸς τὴν δόξαν ταύτην πινῆσας 

ἀπαντήσεις ἀμφοτέρας μεταχειρίζεται τὸν ἐπιστημονικὸν τρό- 

πον. ἔστι δὲ ἣ μὲν τῶν ἀἁπαντήσεων ἀπὸ τοῦ ἔϑους εἰς 
ἄδοξόν τι περιάγουσα τὴν ϑέσιν, εἰωϑὸς τοῦτο τοῖς περὶ 15 
τὰς ἀντιλογίας διατρίβουσι καὶ τὸ ἔνδοξον ϑηρῶσιν ἐν τοῖς 

7 3 Ά 9 Α “ ς ἤ ς ; ς ’ λόγοις. ἣ δὲ ἀπὸ τῶν ἡμετέρων ὁμολογημάτων ὁρμωμένη 

δοκοῦσα μείζω τὴν ἰσχὺν ἔχειν καὶ περιτρεπτικὴ τῶν λόγων 
ν) “- Α ν Ὰ ς » 9 Α - 91] 2 Α 2 αὐτῶν πρὸς αὐτούς. ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ ἔϑους εἰς τὸ ἄδοξον 

ἄγουσα ἀπάντησίς ἐστιν τοιάδε τις. εἰ δεῖ τὰς γυναῖκας 30 

φυλακικὰς γίνεσϑαι, δεῖ γυμνάξεσϑαι καὶ μὴ μουσικεύεσϑαι 
μόνον. εἰ δὲ γυμνάξεσϑαι, δεῖ καὶ ἀποδύεσθαι ἐν τοῖς 
γυμνασίοις ὡς τοὺς ἄνδρας καὶ τἄλλα πάντα ὑπομένειν, 

ὅσα καὶ ἐκείνους, οἷον πηδᾶν | ἵππάξεσϑαι τρέχειν᾽ ταῦτα ἐ.188ν. 

δὲ αἰσχρὰ πάντα γυναιξὶν τὸ ἔϑος εἶναί φησιν, ὃ δὴ κρατεῖ 3 
ῦν ἐ ΐς πόλεσ ὁ δὲ αἰσγοὸν καὶ ἄσγημον ἄδοξον" «γῪρΡρΡΘὀι.ιὃ.7ὦ ὦν ταῖς πόλεσιν. τὸ χρὸν καὶ ἄσχημ 

οὐκ ἄρα γυμναστέον τὰς γυναῖκας οὐκ ἄρα φυλακίδας 
πόλεως τακτέον. ἡ δὲ λοιπὴ τοιαύτη" κεῖται. διὰ τῶν 
ἔμπροσϑεν λόγων. ἕκαστον ἕν ῆναι ἐπιτηδεύειν. ὃ κατὸ μπτρ όγων., ἕκαστον τι χρῆναι ἐπιτηδεύειν, ὃ κατὰ 

4 οἵ, Ῥ]. 16ρ. ΝΠ 8049 Βέτδρ. Π]16ὅ Ἠοτοά. Π8ὅ6 {1 ὁμαλὴ] 
οὐ χωλὴ 18 8 περιτρεπτιπὴν9 [119 οὗ Ρ]. 4δ2ὀ 21 μουσι- 
κεύεσϑαι] ϑαρτο κδύ ταῦ 55. α΄ ᾽ σ (γο]αῦ μουσικὰς ἔσεσϑαι) 
22 γυναξεσϑαι, μὶ οὗ 8ἃο. 58. τὰ. 160. 28 οὗ ΡΙ. 458" 
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φύσιν ἐστὶν ἑκάστοις" εἰ δὲ τοῦτο ὀρϑόν, ἀνάγκη τὰς δια- 
ΝΕ ; ὃ , 2 ὃ , ᾽ 5 δ 2 δοὲ 

φερούσας φύσεις Οιαφοραὰ ἕπιτηόξυξιν. ἕξ οὖν αὐ ἀνορος 

καὶ γυναικὸς φύσεις διαφέρουσιν ἀλλήλων, αἱ δὲ διαφέρου- 
, ;᾽ 2 Ὰ Φ ͵' 9 Α , ν 

σαι φύσεις διαφέροντα ἐπιτηδεύουσιν. ἡ ἄρα ἀνδρὸς καὶ ἢ 
Α ’ὔ ἢ 9 ; 2. ,27 ἶν 2 

5 γυνανμὸς φύσις διαφέροντα ἐπιτηδεύσουσιν. εἰ ἄρα ἢ ἂν- 
ν δοὸς φύσις φυλακική, ἡ γυναικὸς οὐ φυλακική" ἄμφω γὰρ 

λέγειν ἅμα ἀδύνατον, καὶ τὰς φύσεις εἶναι διαφόρους καὶ 

τὰς ἐπιτηδεύσεις τὰς αὐτάς. ὥστ᾽ ἢ τὰ πρότερα ψευδῶς 
διωρίξζομεν ἢ τὰ νῦν ψευδῶς δείκνυμεν. Αἱ μὲν οὖν ἀπαν- 

10 τήσεις τοιόνδε παρ᾽ αὐτῷ τρόπον προήχϑησαν᾽ λύει δὲ τήσεις τοιό ο΄ αὐτῷ τρόπον προήχϑησαν᾽ λύει δὲ 
ἀμφοτέρας. τὴν μὲν προτέραν συλλογιξομένην οὕτως" τὸ 
γυμνάξεσϑαι τὰς γυναῖκας. ἢ παραποδυομένας τοῖς ἀνδρά- 

σιν ἢ ἵππαξομένας ἢ ἄλλο τι τοιοῦτο μελετώσας, παρὰ τὸ 
κοινὸν ἔϑος ἐστί πᾶν τὸ παρὰ {τὸ κοινὸν ἔϑος ἄσχημον 

᾿ 2 ΄, ᾿ κ -" - 7] 2 5 16 καὶ αἰσχρόν, καὶ τὸ συμβαῖνον δῆλον --- ταύτην ὃ οὖν 

οὑτωσὶ λύει. τὴν μείζω πρότασιν σαλεύσας. τὸ γὰρ ἔϑος 

διττόν, ἢ οὗ λόγος πατήρ, ἢ οὗ πάϑος αἴτιον᾽ καὶ τὸ 
αἰσχρὸν διττόν, ἢ τὸ τοῖς νοῦν ἔχουσιν τοιοῦτον φανταζό- 

ον Α » . ; . ᾿ Α δ ς ς ; ᾿ 
μενον. ἢ τὸ τοῖς ἀνοήτοις" γὰν τὸ ἄῤθοξον ὡσαύτως ὅαΐ 

80 ἑπομένως τούτοις διττόν, ἢ τὸ τοῖς πολλοῖς, ἢ τὸ τοῖς 
Ε. 157: -» 9 ὲν οὖν τοῦ ξ9. ν Α 3 λό ἋἋ 181τ. στεριττοῖς. εἶ μ ῦ ἔϑους ἡγεμὼν εἴη λόγος, κἂν 

ἄσχημον εἶναι δοκῇ τοῖς ἀνοήτοις κἂν ἄδοξον παρὰ τοῖς 
λλ -» 2 ; ς ἃ ᾽ὔ 2 Α 4λ . 2 Ἁ 

πολλοῖς. ξεἰσαΐτεον αὐτὸ πάντως ξίς τὰς πολεις᾽ ἕσταν γὰρ 
ι - ᾽ὔ - 9 ἤ 3 }᾿ ᾽ ΞΡ μ᾿} 

καὶ τοῦτο χρόνῳ πᾶσιν ἀρέσκον. εἰ δὲ πάϑος αἴτιον, κἂν 

85 καλὸν εἶναι φαίνηται τοῖς νοῦν οὐκ ἔχουσι κἂν ἔνδοξον ῃ 

διὰ χρόνον γεγονὸς παρὰ τοῖς πολλοῖς, ἐκβλητέον αὐτὸ τῶν 
᾽ὔ ς Ἁ Ἁ 9 - - ὔ -ὉὟρ πόλεων. ἢ γὰρ νομοϑετινὴ οὐ τῶν πολλῶν στοχάξεται τῆς 

κρίσεως. ἀλλὰ τῶν ὀλίγων, οὐδὲ εἰς δόξας δρᾷ τῶν ἀνοή- 
2 9 2 Ἁ - »" 2. » ι νι Ψ 5 

τῶν. ἀλλ᾽ εἰς τὰς τῶν νοῦν ἐχόντων. καὶ τὰ ἄδοξα οὖν 

80 παρὰ τοῖς πολλοῖς νομοϑετήσει πρὸς τὰ ἔνδοξα βλέπουσα 

4 ἡ ροϑὺ καὶ 6ΧΡ. τὴ 9ϑ 10 ὈῬοββὶβ παρ᾽ αὐτοῦ 14 δᾶ. Ὁ 
28 ἀνοήτων Ὁ] ὄντων 
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παρὰ τοῖς ὀλίγοις. εἰ γὰρ ἔδει τοῖς πονηροῖς ἔϑεσι δου- 
Ὰ 9 ; 2. “ 2 ἢ , -7ὗὦ ᾽ -Ὁ 

λεύειν. οὐδέποτ᾽ ἂν ἐγένετο μεταβολή, τῶν χειρόνων τῶν 
᾽ , 5 . προτέρων ἀεὶ κρατούντων. συλλογιστέον οὖν οὕτως" τινὰ 

ἔϑη οὐ συνάδει ἀλλήλοις" τὰ κατὰ λόγον συνάδει ἀλλήλοις" 
᾽ ὔ 27 Α δ ᾿ ὔ 2 ι “δ 9 , 

οὐ πάντα ἄρα τὰ ξϑη κατὰ λόγον. ἐπεὶ οὖν οὐ πάντα 
Α 7 2 - 2 ) ν Ω’ Α ’ 9 Α κατὰ λόγον, ἐκεῖνα ἐκλεκτέον, οὐχ ὅσα κατὰ φαντασίαν ἐστὶν 

2 - “- 

καλά, ἀλλ᾽ ὅσα διὰ τὴν τοῦ λόγου κρίσιν. τὴν μὲν οὖν 
ἤ 4 2] ») -ῳ 

προτέραν οὕτως ἔλυσεν ἁπάντησιν, καὶ ἀπὸ τῆς ἱστορίας 
᾽ὔ - »- 

ὑπομνήσας, ὅτε πολλὰ τῶν ἐθῶν αἰσχρὰ πρότερον νομιξζό- 
“. » 2 4 5 αὖ μενα προϊόντος τοῦ χρόνου οὐκέτ᾽ ἔδοξαν εἶναι τοιαῦτα, 

καϑάπερ ἐν “ακεδαίμονι τὸ ἄνευ διαζώματος ϑεῖν. Τὴν 
δὲ δευτέραν συλλογιξζομένην οὔτως" ἀνδρὸς φύσεις καὶ γυ- 

᾿ ὔὕ ’ 2 . δ ’ , ; 2 
ναιπκὸς διάφοροί εἰσιν αἵ διάφοροι φύσεις διάφορα ἐπι- 

τηδεύειν ὀφείλουσιν, λύει τὸ διάφορον διελὼν ὁσαχῶς λέγε- 
Ἁ ς Α Ἁ - » Ἁ ἱν » ι ς ᾽ν) 2. ἂἷὰ 

ται. καὶ ὡς τὸ μὲν πῇ τὸ δὲ ἁπλῶς, καὶ ὡς οὐ καϑ' ὃ 

διαφέρουσιν, κατὰ τοῦτο τὰ αὐτὰ ἐπιτηδεύειν αὐταῖς τ ιϑϊν. 
προσάπτομεν, ἀλλὰ καϑ' ὃ μὴ διαφέρουσιν. ἔστιν μὲν γάρ 
τις αὐτῶν διαφορὰ κατὰ τὴν τῶν ὀργάνων τῶν παιδοποιῶν 

ϑέσιν καὶ διάπλασιν. καὶ κατ᾽ αὐτὴν ἄλλα μὲν ἀνδράσιν 

ἄλλα δὲ γυναξὶν ἐπιτηδευτέον. τοῖς μὲν ὕπως ἂν εὔρωστα 

ὅ 

1ὅ 

20 

σπείρωσιν καὶ μὴ ἀδοανῆ καὶ ἐξίτηλα διά τε τροφῆς τοιᾶσδε 419 

καὶ κινήσεως (καὶ γὰρ τῶν σπερμάτων τὰ μέν ἐστιν ἄγονα, 
ὅσα ὑδατώδη. τὰ δὲ γόνιμα. ὅσα εὐπαγῆ καὶ χαλαξώδη; 
φησὶν ᾿Δριστοτέλης [180. δη. ΥἹΙ 1. δὅ825 19), ΚἙῈ καὶ 

τῶν κυουσῶν γυναικῶν ἔστιν ἴδια ἐπιτηδεύματα, οἷα προσέ- δῦ 

ταξεν ἐν Νόμοις Πλάτων, γυμνασίαν καὶ δίαιταν ἄνοι- 

νον καὶ εἴ τι τούτοις ὅμοιον. ταύτῃ μὲν οὖν διαφέρουσιν" 
ταῖς δὲ τῶν ψυχῶν δυνάμεσιν οὐ διαφέρουσιν, καϑ' ἃς δεῖ 
τὰ αὐτὰ αὐτοὺς ἐπιτηδεύειν. εἰ καὶ ἀσϑενέστερον ἐπιτηδεύ- 

8 ῬΟΒΒῚΒ παυροτέρων͵ 1 οἵ, ῬΙ. 4829 18 οἵ ῬΙ. 4540 
16 ἁαὺ {τὸν τὰ αὐτὰ δαυῦ (οὗ 1ἃ τλ6118) προστάττομεν 

25 οὗ Ρ]. Ἰεσο. ΠῚ 6740 ὙἹ Τήδο 7898 24. Ἰῶο. βύαθαϊῦ 
Βδάθυγη. 26 ἄοινον Ὁ 
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σουσιν ὡς τὸ ὅλον αἵ γυναῖκες" ἐπεὶ ὅτι πολλαὶ καὶ τούτων 

εἰς ἅπασαν παιδείαν ἀνδρῶν εἰσί τινῶν ἐρρωμενέστεραι, 
δῆλον. οὐχ ἢ δ᾽ οὖν διαφέρουσι, ταύτῃ κοινὰ τὰ ἐπιτηδεύ- 

ὑταῖς ἀφορίξ λλλ᾽ ἡ ὴν ἔγουσι φύσιν᾽ καὶ ματα αὐταῖς ἀφορίξομεν, ἀλλ΄ ἡ κοινὴν ἔχουσι φύ 
- λ Ἁ 2 ’ “Ὁ “- , ξ - 4 σαφῆ τὸν παραλογισμὸν ἐποίησε τῷ πῇ καὶ ἁπλῶς χρησά- 

ς ᾿ 
μενος ὡς μηδενὶ διαφέρουσιν, τὸν φαλακρὸν καὶ τὸν κομή- 

Ἂν ς ὔ 2 Ὰ Α ν 2 ’ τὴν παραλαβὼν ὡς φύσιν ἔχοντας διάφορον καὶ οὐκ ὀφεί- 

λοντας τὰ αὐτὰ ἐπιτηδεύειν. ἔστε γάρ τι καὶ ἐν τούτοις 
διάφορον, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκεῖνο τὸ ποιοῦν τὰς ἐπιτηδεύσεις δια- 

10 φερούσας. ὕλως δὲ ἐν τοῖς συνϑέτοις πᾶσιν ἔνεστίν τι πάν- 
ι 2. Ἀ ι ὦ } 2 -“" Α -ἔ ΟΥ̓ ς - τῶς καὶ ταὐτὸν καὶ ἕτερον. καὶ οὐ δεῖ τὸ πῇ ἕτερον ἁπλῶς 

ΟΥ̓ ; Εν! Α ὯΝ 25. Α ξ -" 5» ἕτερον λέγειν, οὐδὲ τὸ πῇ ταὐτὸν ἁπλῶς ταὐτόν. 
--: 9 » 

ΑΪ μὲν οὖν ἀπαντήσεις οὕτως ὑπ΄ αὐτοῦ διελύϑησαν᾽" 
6188:. ὧν λυϑεισῶν συνάγει δεῖν μὲν τῶν τε ἀνδρῶν εἶναι 
ιό καὶ τῶν γυναικῶν τὰ αὐτὰ ἐπιτηδεύματα, δεῖν δὲ ταῖς 

20 

2ὅ 

γυναιξὶν ὡς ἀσϑενεστέραις διδόναι μὲν ὄργανα τὰ κουφό- 
Ἁ τερα, προστάττειν δὲ ἔργα, ὅσα μὴ παντάπασιν ἐπίπονα, διὰ 

τὴν τῆς φύσεως ὕφεσιν ἐν ἅπασιν, οἷς γυνὴ καὶ ἀνὴρ ἐπι- 
τηδεύετον. καὶ γὰρ ἐν τοῖς ὁμολογουμένοις εἶναι γυναικείοις 
ἔργοις ἐρρωμενέστερον ἀνὴρ ἐνεργεῖ γυναικός, ὡς ἐν τῷ 

ς »" -»"Ὁ ς Ὁ Ὁ ὑφαίνειν, ὡς ἐν τῷ ταλασιουργεῖν, ὡς ἐν τῷ ποπανοποιεῖν 
΄ ς Ὁ 

ἔνϑα καὶ τὸ ἔϑος ἡμᾶς ἐδίδαξε τὸ ᾿Δττικόν, ὡς ἄρα γυναῖκες 

ἦσαν οὐὖχ αἱ ἀλετρίδες μόνον, ἀλλὰ καὶ αἱ ποπανοποιοί, 
᾽ Ἁ 4 Ἁ ,ὔ ΩΡ» »" -“ 9 -ὡ μιμούμεναι τὰς φύσεις τὰς πλαττούσας ὅσα τοῖς ϑεοῖς ἁνιᾶ- 
- 2 » ΄"ὔ 

σιν ξῷα καὶ φυτά. διὰ πάντων δ΄ οὖν τούτων τῶν γυναι- 

κείων ἔργων οἱ ἄνδρες εἰς τὸ τὰ αὐτὰ ποιεῖν εἰσιν μᾶλλον 
2 ᾿ » “᾿ς δ, 2 “οἱ ; 3 νι 2 ἐρρωμένον τῶν γυναικῶν" ὥστ᾽ οὐδὲν ϑαυμαστόν, εἰ καὶ ἐν 

“ ς ᾽ 2 “-“ ἤ “Ἀ 2 “ 9 »“"» 9 Ἁ 
τῷ ὁπλιτεύειν καὶ ἐν τῷ τρέχειν ἢ ἕν τῷ ἀγρυπνεῖν. ἀλλὰ 

4 4 4 

6 ΡῬΙαῖο οὐτὰ οαἰνσαχτη οὗ οϑρη]δύστη 1 θτη τη ππτι8 ΒΌΒΟΙΡΘΙΘ 
ῬΟΒΒΘ πορϑῦ, 510 αὐϊον τῷ πῇ οὐ τῷ ἁπλῶς διαφέροντι, ὑδτραθδτῃ. 
Ὠ181| αἰ ογοπ 14 οἵ. ΡΙ]. 4618 18 φύσεωσ ἴτὴ 8αἀ. τῃ, 
αὐ86 Θἰΐϑχα 800. ἔδοιῦ ἴῃ τῆσ 19 γυναικείοισ)] δι 6Χ ἐ τῇϑ 
22 οἵ, ῬΙ. 489 24 ἀνίασιν, ΟΟΥΥ. Ὁ δῦ γυναικείων] ει 
ΘΧ ε τη 
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σπροσταχτέον αὐταῖς κοινωνεῖν καὶ τούτων τῶν ἐπιτηδευμά- 
τῶν. τὴν ὕφεσιν τῆς φύσεως σοφιξομένους τοῖς ἐλαφροτέροις 

τῶν ἔργων. καὶ ἔοικεν καὶ τοῦτο τῷ ϑήλει ὑπάρχειν κατὰ 

τὴν πρὸς τὰ ϑεῖα ἀναλογίαν [ ὑπάρχειν), τὰς ἑαυτῶν φύσεις 

ἀνατείνοντα καὶ μέχρι τῶν ἐσχάτων, ἐν οἷς τῶν συστοίχων 
Α ᾽ὔ -“- »ν} π 2 ι δ -ἷ΄7ὦ ͵ ὔ 

τὰ ϑήλεα τῶν ἀρρένων ἐστὶν ὑφειμένα ταῖς δυνάμεσιν, διότι 

δὲ συντέτακται ἀλλήλοις (διὸ καὶ λέγεται σύστοιχα), κοινὰς 
ἔχει τὰς ἀναγωγοὺς ἐπὶ τὰ σφῶν αὐτῶν αἴτια δυνάμεις. ὃ 
δὴ καὶ ἐνταῦϑα ὃν εἰκονικῶς κοινὰς ἀπέφηνε τὰς ἀρετάς" 

ν᾽ » -“ -“" ὥσπερ ἐκεῖ τῷ γεννᾶν διαφέρουσιν, τὸ μὲν ἄρρεν ἄλλως 
-Ὁ- -- τὴν ἕνωσιν διδὸν τοῖς ἀπογεννωμένοις, τὸ δὲ ϑῆλυ 1 188ν. 

τρόπον ἕτερον μερίξον καὶ πληϑύον τὰ κοινὰ αὐτῶν ἀπο- 
τελέσματα, κατὰ τὸν αὐτὸν καὶ ἐνταῦϑα λόγον ἡ διαφορότ ματα, ὃν αὐτὸν κα γον ἡ διαφορότης 
ὑπάρχει τῷ ϑήλει πρὸς τὸ ἄρρεν ἐν ταῖς γονίμοις τῶν 

ὁμοίων ἐνεργείαις" εἰ καὶ ἐπιπονώτερον καὶ τοῦτο ἐργάξεται 
- ν) τὸ ϑῆλυ. τὸ δ᾽ ἄρρεν οὐ μόνον μετὰ ἀπονίας, ἀλλὰ καὶ 

3 ἣν “ 5. , -΄ -Ὸ ’ 2 “ Α Α μεϑ' ἡδονῆς. εἰκόνες καὶ ταῦτα τῶν ϑείων. ἐν οἷς τὸ μὲν 
διὰ περιουσίαν δυνάμεως μετὰ πλείονος ἐνεργεῖ ῥαστώνης, 

ἀπόλυτον ὃν καὶ ἄφετον τῆς προόδου τῶν δευτέρων, τὸ δὲ 
Ἁ 2 ἡ Α - ν᾿ ἥ ῳ - ’ Α 

μετὰ ἐλάσσονος μὲν τῆς ἐξῃρημένης ὑπεροχῆς. πλείονος δὲ 

τῆς πρὸς τὰ γεννώμενα συμπαϑείας. 
᾿Αλλὰ τούτων μὲν ὅδην. τὸ δὲ δεύτερον, ὅτι καὶ βέλ- 

τιστον πρὸς τῷ δυνατῷ τὸ γυναικεῖον δρᾶμα, κατεσκεύασεν 
4 ῖ. ἡ ς ᾿ ; - 9 Α συνδρομώτερον, καὶ ἔστιν ὁ λόγος δυνάμει τοιοῦτος. εἰ τὸ 

πλείους ἀγαϑοὺς εἶναι πολιτείᾳ λυσιτελέστερον ἢ τὸ ἐλάσσους, 
καὶ τὸ παιδεύεσϑαν μὴ ἄνδρας μόνον ἀλλὰ καὶ γυναῖχας 

, 5ηηἋ Α »» ηο δι ς , .-. ὦ 
λυσιτελέστερον. ἀλλὰ μὴν ἐκεῖνο πᾶς ἂν ὁμολογήσειεν" σῷ 

- 7 γὰρ πλείους οἵ ἀγαϑοί, τοσούτῳ κρείσσων ἡ ζωὴ τῆς πόλεως. 

2 φύσεως] πόλεωσ 4 46]. Ὁ ὅ 161 βΒοϊθῦ μέχρι καὶ 
8 ἔχειν 10 ἄλλως οογταρύσιμῃ (ἐν ἄλλῳ 252, 1ὅ οὔ. Δ. 
16 φῬυϑϑϑίαὺ ἔοτύδββθ ἐνεργείαις, εἶ καὶ... ἡδονῆς. (καὶν 

εἰκόνες... 22 οἵ. 289, 28 28 οἵ, ΡΙ. 4519 | γυνανκεῖον] 
δῖ ὁΧχ ἐ τη 24 ἩΘΙΏ06 συντομώτερον 

10 
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ὥσπερ γὰρ καὶ τὸ πᾶν εὔδαιμον. διότε τὸ μὲν πλεῖστον 
2 -“ “- ᾽ὔ; Α Α Ἁ Ἁ Ά ΙΑ ι ; 

αὐτοῦ ζῇ ϑείως. τὰ δὲ κατὰ τὴν ϑνητὴν φύσιν καὶ τόνδε 

τὸν τύπον πάνομικρον ὄντα περιπολεῖ καὶ διὰ τοῦτο πρατεῖ-- 
ται ὑπὸ τῶν ἀμεινόνων, πλειόνων καὶ δυνατωτέρων ὄντων. 
τὸ ἄρα ἑπόμενον ἀληϑέστατον. ὅτι τὸ παιδεύεσϑαι καὶ τὰς 

-“ ἥ “1 Α 27 . ΨΥ Ἁ 
γυναῖκας λυσιτελέστερον ἢ μόνους τοὺς ἄνδρας᾽ ἕσται γὰρ 

τὸ ἥμισυ τῆς πόλεως ἀπαίδευτον τῶν ἀνδρῶν μόνων εἰς 

ἢ, 189τ. ἀρετὴν ἀγομένων, τῶν δὲ γυναικῶν ἀμελουμένων. ἐπεὶ 
Α ΩΡ Α »“ἥ 2 Ἃ 2 ’ “ 

ταν σῷ τὸ ϑῆλυ γένος ἀσθενέστερον ὃν ἑπιρρεπέεστερὸν 
2 2 Α 2 Ιή ’ -“ - » 5. κ 

10 ἔστιν εἰς τὸ ἐμπαϑὲς. τοσούτῳ μᾶλλον τῆς περι αὐτὸ παι- 

δείας τῷ νομοϑέτῃ φροντιστέον, διὰ τῆς ὀρϑῆς ἀγωγῆς 

ἀνέλκοντι πρὸς τὸ ἄριστον καὶ τοῦτο καὶ ἀμυνομένῳ τὴν 
ἀσϑένειαν τῆς φύσεως τῇ δυνάμει τῆς ἀρετῆς. ἔσται γὰρ 

καὶ ἡ ὅλη πόλις ἑαυτῇ σύμφωνος μᾶλλον ἐξ ἀγαϑῶν οὖσα 
ς τὸ πάντων ἢ ἐξ ἀγαϑῶν καὶ μὴ ἀγαϑῶν. καὶ γὰρ ὁ τοῦδε 

2 

2 

0 

οι 

τοῦ παντὸς πατήρ, (ὃν» ὃ νομοϑέτης καὶ ἁπλῶς ὁ πολι- 
τικὸς ὄντως ἀνὴρ ἀπεικονίζεται. τὸ πᾶν ὑπέστησεν ἀγαϑὰ 

μὲν πάντα, φλαῦρον δὲ μηδὲν εἶναι βουλόμενος κατὰ δύνα- 
μιν. διὸ καὶ πάντα κεκόσμηται κατὰ τὴν ἐκείνου βούλησιν, 
ϑεοί τε καὶ ϑεαὶ τῶν ὅλων προεστᾶσιν καὶ δαίμονες καὶ 
δαιμονίδες. εἰ οὖν, ὡς αὐτός φησιν [Τ1Χ 5925], οὐράνιόν 

ἐστιν τὸ τῆς πολιτείας ταύτης εἶδος, μιμείσϑω τὰς δύο τῶν 

κρειττόνων συστοιχίας, διακεκοσμημένων τῶν τε ἀνδρῶν καὶ 

τῶν γυναικῶν τοῖς καλλίστοις τῆς παιδείας ὅροις. τοῦτο 

γὰρ ὡς ἀληϑῶς ὠφελιμώτατον τοῖς μέρεσιν, μιμεῖσθαι τὸ 
ὅλον, καὶ ταῖς ἀνθρωπίναις πολιτείαις, ἀπειμάξζεσϑαι ταῖς 

ϑείαις. εἰ δὲ δή τις ἔροιτο, πῶς εἰ κοινὰ τὰ ἐπιτηδεύματα 
τῶν τε ἀρρένων καὶ τῶν ϑηλειῶν καὶ οἱ αὐτοὶ τῆς παι- 

1 γὰρ τηρ]1ὰ5 δροϑϑοῦ [ τόδε πᾶν (απᾶθ τόδε τὸ πᾶν Ὁ) 
2. ἀ616 καὶ ϑαῦ βοῦῖῦ6 κατὰ 10 ἐστι οὐ ροϑὺ ε τῶβ. οοΐο 

10. 12 ἀμυνομένων] μυνο ΟΧὺ οὖ 8 ΘΧ νυ τὴῦϑ 160 84α. Ὁ 
11 οἵ. Τίμι. 808 2606 τὰς ἀνϑρωπίνασ πολιτείασ, 564 [δὲ 

1ὐοῚ ἃ οὗ δ᾽ Τ88. 28 9ήλεων, ΟΟΥΤ. τη 
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δείας ὅροι, τὰς ἐκ τοῦ νοητοῦ ψυχὰς κακυνϑείσας ἐν τοῖο 

πρώτοις βίοις εἰς γυναῖκας ἄγομεν ἐν τοῖς ξξῆς, ὡς ἂν τῆς 
ἀρετῆς οὐκ οὔσης κοινῆς, ἀλλὰ τῆς κακίας γυναιξὶ πρεπού- 
σης. ἀποκρινόμεϑα πρὸς τὸν ταῦτα διερωτῶντα τὴν τάξυν 4 
τῆς προόδου τὸν Πλάτωνα παϊριστάνοντα τῶν ἀπὸ τοῦ ἢ 189. 
νοητοῦ προϊουσῶν εἰς τὸν τῇδε τόπον ψυχῶν ἐκεῖνα δια- 
τάττεσϑαι περὶ τῶν βίων, οὐχ ὡς ἀφαιρούμενον τὰς γυναῖ-420 
κας τῆς κατ᾽ ἀρετὴν ὁμοίας τοῖς ἀνδράσι ἑωῆς, ἀλλ᾽ ὡς 
εἰδότα τὴν ὕφεσιν τοῦ ϑήλεος γένους πρὸς τὸ ἄρρεν κἀν 

τοῖς᾽ τῆς ἀρετῆς ἐπιτηδεύμασι κοινοῖς ἀμφοτέρων οὖσιν. 10 

οὐ γὰρ πᾶσα ὕφεσις εἶδος οἶδεν ἐξαλλάττειν, ἀλλ᾽ ἥτις ἂν 

μηδέποτε ἐν τῷ ἑτέρῳ δεικνύῃ ταὐτὸν εἶδος, (ὃ) ἦν ἐν τῷ 
κρείττονι. νῦν δὲ τὸ τῆς ἀρετῆς εἶδος ἔν τισι ϑήλεσιν γέ- 

γοιτο ἂν τοιοῦτον οἷον ἐν τοῖς ἄρρεσιν, ὥστ᾽ εἶναί τινῶν 
ἀνδρῶν γυναῖκας μειζόνως ξώσας κατ᾽ ἀρετὴν τὴν αὐτῶν τι 
τῶν ἀνδρῶν. εἰ δὲ μηδέποτε τὸ ϑῆλυ τὴν ὁμοίαν ἀρετὴν 

εἶχεν τῷ ἄρρενι. δῆλον ἂν ἦν ὡς κατ᾿ εἶδος ἐξήλλαντο τὸ 

τῆς ἀρετῆς εἶδος ἐν τούτοις. οὔκουν τὴν ἀνθρωπίνην ἄρε- 
τὴν γενέσϑαι ποτὲ κρείττονα τῆς δαιμονίας δυνατὸν διὰ 
τὴν ἀμφοτέρων ἐξαλλαγὴν κατ᾽ εἶδος. οὐδέ τι τῶν ἀλόγων 30 

ξῆσαι τὴν ἀνθρωπίνην ἀρετὴν διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. ἡ μὲν 
οὖν κατ᾽ εἶδος τῆς ἀρετῆς Ἐ Ἐ Ἐ ἀνέπεισε τὸν Σωκράτη 
κοινὴν ποιῆσαι τὴν παιδείαν" ταύτην δὲ εὗρεν λαβὼν ἀπὸ 

τῶν πραγμάτων, ὅτι τινὲς γυναῖκες ξῶσι τὴν ἀνδρῶν ἀρε- 
τήν. καὶ τοῦτο Τιμαίῳ γνώριμον καὶ εὐπαράδεκτον, εἰδότι 3ὅ 
τοὺς βίους τῶν Πυϑαγορείων γυναικῶν, τῆς Θεανοῦς. τῆς 

Τιμύχας, τῆς 4Διοτίμας αὐτῆς. ἡ δὲ ὕφεσις τῆς ἐν ταῖς 
γυναιξὶν ἐπιτηδειότητος πρὸς πᾶσαν ἐπιτήδευσιν ἀνέπειδεν 

καὶ αὐτὸν καὶ τὸν Τίμαιον ἐν δευτέροις βίοις ἄγειν εἰς 39 
γυναικὸς φύσιν [ τὴν ψυχήν [ρ. 425]. οὐ γὰρ διὰ δύνα- τ. τάν 

1 οὗ Τα. 4 12 δα. Ὁ 18 τισι Ὁ] τονε 14 οἷον] 
εἶδοσ 22 κοινωνία 5006. Ὁ, τηϑ]ΐτη ὁμοιότης 26 πυϑαγορείων] 
δι 6Χ « τὴ] οἵὗἃ Πῖρ. 1. ΝῚΙ 42. 98180]. νι. Ῥυία. 182. 146. 192 
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μὲν ἡ κάϑοδος, ἀλλὰ διὰ ἀδυναμίαν᾽ ἡ [οὖν] γὰρ μᾶλλον 
ἀδυναμία ποιεῖ τὸ μᾶλλον ἀσϑενές. ὅτι δὲ εἰς τὴν ἑκάστων 

ἐπιτηδειότητα δεῖ βλέποντα τὸν νομοϑέτην ἢ μεταδιδόναι 
Ὶ ,ὔ “᾽ ᾽ -»" ᾿ » » ὴ 2 ᾽ .-"» 

τισὶ παιδείας ἢ μή, δηλοῖ καὶ τῶν ϑητῶν τοὺς δι εὐφυΐαν 
2 ΄“«, 

ὑποχρύσους ἀνάγων εἰς τὴν ἄνω πόλιν, καὶ τῶν ἄνω τοὺς 
“,"» νῳ 

δι᾿ ἀφυΐαν ὑποχάλκους καταπέμπων [Π1| 415]. οὐ γὰρ 

γένος ἐστὶ ϑητῶν καὶ φυλάκων ὡς ἵππων καὶ ἀνθρώπων 
’ Ὁ 

διωρισμένον, (ὧν; αἵ φύσεις οὐκ ἂν ὑπομείναιεν ἐπάλλαξιν, 
2 »- - 

ἀλλ᾽ ἑκάστων ἐπιτηδειότης ἢ τοῖσδε τὴν ψυχὴν ἢ τοῖσδε 
10 συντάττει τοῖς γένεσιν. οὕτως οὖν καὶ γυναῖκές εἰσιν τῆς 

ἀνδρῶν ἄξιαι παιδείας καὶ ἀρετῆς, ἐξαναστᾶσαί τινα τρόπον 
2 Α - - 2 “ ι 27 2 Ἁ 2 ’ ἀπὸ τῆς ϑηλυπρεποῦς ἀδυναμίας, καὶ ἄνδρες εἰς τὴν ἐκεί- 

3 ’ὔ 2 , ι -Ὁ Ἁ Α ’ ἢ νῶν ἀδυναμίαν ἐκπεσόντες. καὶ δεῖ μὴ τὸ γένος βλέπειν, 
2 Ἁ Ἁ δ ’ »"- -Ὕ 7 μΡ}} 3 ’ὔ , ἀλλὰ τὴν ἕκατέρου τοῖν γενοῖν δύναμιν ἢ ἀδυναμίαν καὶ 

’ὔ Ἁ ’ὔ ς»ν, 3 Α ι Δ 2 Ἁ ι 

ι ταύτῃ τὴν παιδείαν ὁρίζειν. εἰ δὲ καὶ αἱ αὐταὶ ψυχαί 
’ , 9 - , - 2 7 4 ’ 

γίγνονται καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ἁλλάττουσαι τοὺς βίους, 

αἱ δὲ ἀρεταὶ ψυχῶν εἶσιν οὐ σωμάτων, τίς μηχανὴ διὰ τὰ 

σώματα ποιεῖν αὐτῶν τὰς τελειότητας διαφερούσας, ἀλλὰ μὴ 
Ν Ν Ν Α ,» ς 2...» »" ᾽ διὰ τὰς ψυχὰς τὰς αὐτάς; ὡς αὐτό γε τοῦτο τεχμήριον 

20 ἱκανὸν τοῦ κοινὰς εἶναι τὰς ἀρετάς, τὸ κοινὰς εἶναι πολλῷ 

πρότερον ἀμφοτέρων τὰς ψυχάς. μὴ τοίνυν μηδὲ ἐκεῖνον 
2 7 4 ’ δι “᾿ ; » » .Ν , 
ἀποδεχώμεϑα τὸν λόγον, ὃς ἂν λέγῃ ταῖς ποιαῖς τῶν σωμά- 

ΟΥ̓ Ἁ - -Ὃ᾿ 

τῶν πράσεσιν ἕπεσϑαι τὰς δυνάμεις τῶν ψυχῶν, ταύταις 
᾿ . 2 ; ᾿ ν -» ᾿ ᾿ , 2 ᾿ 

84 δὲ τὰς ἀρετάς, καὶ διὰ τοῦτο τὴν γυναικὸς ἄλλην ἀρετὴν 

εαδον. εἶναι καὶ τὴν ἀνδρὸς ἄλλην. πρῶτον μὲν γάρ, εἰ ταῦτα 

πρατοίη . καὶ τὴν ὑγείαν ἄλλην τῷ εἶδει ποιήσομεν ἀνδρὸς 
καὶ γυναικὸς καίτοι μίαν οὖσαν, ὡς δηλοῖ καὶ μία τέχνη 
ταύτης τε οὖσα καὶ ἐκείνης ἀποτελεστική, καίτοι τῆς ἵππων 

ϑεραπευτιπῆς καὶ τῆς ἀνθρώπων ἄλλης οὔσης. ἔπειτα καὶ 

ῶι 

1 ἀλλ]ὰ ἀϑθαὰβ 8 ἡ οὖν ἴτα. τη, αὐδῈ οὐΐϑια ἀλλ- θοῦ οχ 
οὐ γὰρ Οχρ. τῷ Τ γένος] ἑνόσ 8 διωρισμένων | ἐπάλλαξι» 
8 6χῦ (ὑπάλλαξιν Ὁ) 9 ποηρθ ἀλλ᾽ (ὴ» 14 ἑκατέρω οὗ 
Τα. ροϑὺ ὦ (Ὁ) 
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αὐτῶν τῶν ἀνδρῶν τὰς ἀρετὰς κατ᾽ εἶδος διαφέρειν ἐροῦμεν 
τῶν χράσεων διαφερουσῶν᾽ εἰ δὲ αὗται τῷ καϑέκαστα δια- 
φέρουσιν διὰ τὰς κράσεις, ὃ αὐτὸς καὶ ἐπ᾽ ἐκείνων λόγος 
ἔσται. πρὸς δὲ τούτοις οὐδὲ τὸ ἐξ ἀρχῆς ὁμολογήσομεν εἶναι 
ἀληϑές. οὐ γὰρ ταῖς σωματικαῖς ποιότησιν ἀκολουϑεῖν τὰς ὕ 

τῶν ψυχῶν διαφόρους ξωάς, ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐπὶ τῶν ἀπαι- 

δεύτων τὸ ἦϑος μόνον κρατεῖν κατά τινας ὀρέξεις ἐνύλους, 

εἶναι δέ τινας καὶ αὐτῆς τῆς ἀλόγου ψυχῆς δυνάμεις οὐχ 

ἑπομένας κράσεσιν οὐδὲ ποιαῖς ἡλικίαις. ὥσπερ τὴν φιλό- 

τιμον καὶ φιλοχρήματον. εἰ δὲ μὴ αὗται, σχολῇ ἂν αἵ 1ὸ 

προαιρετικαὶ δυνάμεις ἀκολουϑοῖεν πράσεσι σωμάτων καὶ αἵ 

τούτων κρείττους. 

7 ἦϑοσ οχ νοῦ. ἃ ν ἱποϊρίθῃξθ οοσσ. τὰ" (αι5), ἴῃ μόνον 
μόν ἴγν. ταῦ, κρατεῖν 55. τη 10 μὴ] ῬΟΒΒ15 μηδὲ 



ΠΕΡῚ ΤῸΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ͂ ΤΟΥ ΑΣΙΝΑΙΟΥ͂ 
ΔΟΙΩΝ 

ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΒΕΒΎΥΛΑΖΟΝΤΩΝ ΤῊΝ ΑὙΤῊΝ ΑΡΕΤῊΝ 

ΑΝΔΡΟΣ ΕἾΝΑΙ ΚΑῚ ΤΎΝΑΙΚΟΣ, ΚΑΙ ΩΝ Ο ΣΩΚΡΑΤῊΣ 

ἙΠΠῈΝ ἘΞ ΤΑΣΗ͂Σ. 

Ὁ μὲν Σωκράτης δυσὶν ἐχρήσατο λόγοις, δι᾿ ὧν τὸ τὴν 
αὐτὴν εἶναι παιδείαν καὶ ἀρετὴν ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς οἶε- 

᾽ - Α 2 27 “ἢ 4 Α ὔ ται σαλεύεσϑαι, τῷ μὲν εἰς ἄδοξόν τι περιάγοντι τὸ δόγμα 
-"-- » Ἁ ("αὶ γὰρ αἱ ἀπὸ τῶν ἀδόξων ἐπιχειρήσεις ἀνατρεπτικὴν 

10 ἔχουσι δύναμιν, ὡς αἵ ἀπὸ τῶν ἐνδόξων πυϑαναὶ πρὸς τὰς 
; 2. Δ » “ " Ἁ 9 Α ς “ 

8. 1ά1ττ ὥξεσεις εἰσι τῶν ξητουμένων), τῷ δὲ ἀπὸ ὁμολογήματος. 

1 

2 

2 

οι 

Θ 

ῶι 

δι᾿ οὗ καὶ τὴν δικαιοσύνην ἥτις ἐστὶν ἐπέδειξεν καὶ πᾶσαν 

διεκόσμησεν τὴν πολιτείαν. ὃ μὲν οὖν πρότερος λόγος 
ἐστίν" εἰ αἱ αὐταὶ ἀρεταὶ καὶ γυναικῶν αἵπερ ἀνδρῶν, καὶ 
παιδείαν ἀνάγκη τὴν αὐτὴν εἶναι, πρόδρομον οὖσαν τῶν 

ἀρετῶν. εἰ δὲ παιδείαν τὴν αὐτήν, καὶ μουσικπεύσονται καὶ 

γυμνάσονται ἡμῖν αἱ γυναῖκες" εἰ δὲ ταῦτα, γυμνώσονται, 
καϑάπερ οἱ ἄνδρες, ἐν τοῖς γυμνασίοις. τοῦτο δὲ ἄδοξον" 
οὐκ ἄρα γυμνάσονται᾽ οὐκ ἄρα τὴν αὐτὴν παιδεύσονται 

παιδείαν οὐκ ἄρα τὴν αὐτὴν ἕξουσιν τοῖς ἀνδράσιν ἀρε- 
τήν. τοῦτον δὲ ἐπιρραπίζει τὸν λόγον πολιτικῶς. ἀξιοῖ γὰρ 
ὡὴ εἰς τὸ ἄδοξον εἶναι δοκοῦν βλέπειν τὸν ἔχοντα νοῦν, 
ἀλλὰ εἰς τὸ ἀγαϑόν, κἂν ῇ παρὰ τοῖς πολλοῖς μὴ εὐδοκι- 

μοῦν. γευσάμενοι γὰρ οἱ ἄνθρωποι τῆς ὠφελείας μετα- 
βάλλουσι τὰς δόξας. καὶ φανήσεταν αὐτοῖς ἔνδοξον τὸ πρὸ 

6 οὗ Μύυβοῃ. ἃρ. δον. Π 285. 26 5αα. 16 80. ἀνάγκη 
εἶναι 28 παρὰ τοῖς πολλοῖς ἴτα. τα 
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ως ’ Φ τοῦ φαινόμενον ἄδοξον. ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ ὁμολογήματος λόγος 
εἰ τὰς διαφόρους φύσεις δεῖ διάφορα ἐπιτηδεύειν (τοῦτο 

γὰρ ἦν, ὃ μάλιστα διεκόσμει τὴν πόλιν καὶ ὁδὸν παρεῖχεν 491 
εἰς τὴν τῆς δικαιοσύνης εὕρεσιν), διαφέρουσι δὲ αἵ φύσεις 

»- - Ἁ 2 

τῶν ἀρρένων καὶ ϑηλειῶν, διαφέροι ἂν αὐτῶν καὶ τὰ ἐπι- 

τηδεύματα. εἰ δὲ τοῦτο. παιδεία δ᾽ ἦν διὰ μουσικῆς καὶ 

γυμναστιμῆς τῶν ἀνδρῶν, ταῖς ἄρα γυναιξὶ τούτων οὐ μετα- 
-΄ ὦ Α 

δοτέον ἄν. εἰ δὲ μὴ δεῖ παιδεύεσϑαι τὰς γυναῖκας. οὐδὲ 
΄τᾷῳ -Ὁ “' ὖ μέ 2 5 ἀρετῶν αὐταῖς μεταδοτέον ὧν τοῖς ἀνδράσιν. τοῦτον δ΄ αὖ 

’ὔ 2 ΄ Α ’» 2 Α - ς 7 Α Α 2 πάλιν ἤλεγξε τὸν λόγον ἀπὸ τῆς ὁμωνυμίας. τὸ γὰρ ταὖ- τὸ 
᾿ Α ν΄ ΟἹ μ᾿ » Ἃ ς - ’ . 5 

τὸν καὶ τὸ ἕτερον ἢ πῇ ἢ ἀἁπλῷς λέγεται 
»ὩὋἢ᾽ὦ δ Ἁ , ᾽ὔ ’, -“μὝ 3 

ἁπλῶς ἕτέροις οὐδὲν ἀποδιδόναι προσήκει ταὐτόν. τοῖς δὲ 
-Ὁ 5 2. γ»7 2. τὰ Α » 7 59. κ᾿ μι ς ; 

πῇ ταῦτ᾽ ἔχουσιν, καϑ' ὁ μὲν ταῦτά, ταῦτὸν ἕργον ὁριστέον. 
52ὦ 2. ὦ ς , [χὰ ΠΝ 5 ᾿ , 2 καϑ' ὃ δ᾽ ἕτερα, ὁμοίως ἕτερον. ἀνὴρ οὖν καὶ γυνή, καϑ' 

ει Α ΟἹ ᾽ -» 2 Α Α 2 2 »"Ἴ 

ὃ μὲν ἕτερα, διοίσει τοῖς ἔργοις, τὸ μὲν ἐν ἄλλῳ γεννῶν, τ 
Α Α 2 δ - Α ᾿, -Ὁ ἢ 2. δ ι 

τὸ δὲ ἐν ξαυτῷ (κατὰ 7ὰρ ταῦτα διαφέρετον), γαϑ' 0 δὲ 
Ἁ ξ Α ἔχετον ξωὴν λογικὴν καὶ ἄλογον; ὧν τὸ μὲν ἄρχειν πέφυκεν, 

τὸ δὲ ἄρχεσϑαι, καὶ ἔργον ἂν ταὐτὸν ἔχοιεν, τῷ μὲν ἄρχειν, 
τῷ δὲ ἄρχεσθαι" ταῦτα δὲ ἦν ἴδια τῶν ἀρετῶν. εἰ οὖν 

ταῦτα κοινὰ αὐτοῖς. καὶ αἱ ἀρεταὶ δήπου κοιναὶ ἂν εἶδν 30 
αὐτοῖς. ταῦτα μὲν ὁ Σωκράτης. καὶ ἐπιστατέον. ὅτι κἀν- 
ταῦϑα μόνος ξαυτῷ σύμφωνος, τῶν μὲν ἀπὸ τῆς στοᾶς 

9 5 ’ ν] ’ Α -Ὁ » ᾿ ἡ“ ν; - 

κατ΄ εἰδος διαφέρειν οἰομένων τὸ ϑῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, ἀμφοῖν 

δὲ ὅμως εἶναι τὴν αὐτὴν ἀρετήν, τῶν δὲ ἐκ τοῦ περιπάτου 

κατ᾽ εἶδος μὲν εἶναι τὰ αὐτά, τὰς δὲ ἀρετὰς αὐτῶν εἶναι μὴ 90 
2.»ϑ..9 5 τὰς αὐτάς" αὐτὸς λέγων καὶ κατ᾽ εἶδος ταὐτὰ εἶναι καὶ τὴν ἀρε- 

Ἁ 5 -Ὁ Ἃ 9 ᾽ 2 2 "Ὁ Ἁ 9. Α -ρὗ ν} ᾽ὔ τὴν αὐτῶν τὴν αὐτήν, δι ἐκεῖνο τὸ ἀξίωμα τὸ ταῖς οὐσίαις 
τὰς τελειότητας εἶναι συστοίχους. ταῖς αὐταῖς τὰς αὐτάς. 

-» δ᾽» Ἁ δ), - 3 ς ῖ Ἁ 2.,,ἢ Ἁ ταῖς ἑτέραις τὰς ἑτέρας. νοῦς γὰρ ὁ καὶ τὰς οὐσίας διδοὺς 

τοῖς εἴδεσιν καὶ τὰς τελειότητας᾽ οἷαν οὖν δίδωσιν οὐσίαν. 80 

τοιαύτην καὶ τελειότητα τῇ οὐσίᾳ συζυγοῦσαν Ίη Ί Ί ω 7) ᾿ 

ὄ διαφέροι] Βαργα οἱ 88. ἂν τη (δὴ Ὁ) 8 αὐὖὺὖὺ ἀ616 ἄν 
ταῦ δἀἀθ ἂν (εἴην 18 ταῦτ΄ 18 ἔχοι ἐν τῶήτη 28 θῆλυν 
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Τούτων δὲ εὖ κειμένων δεῖ μεμνῆσϑαι καὶ ὧν ὁ μέγας 
Θεόδωρος συνεξηυπόρησεν, πρῶτον μὲν ἐρωτῶν. εἰ μηδε- 
μίαν ὅλως ἀρετὴν ἀποδώσομεν ταῖς ϑηλείαις ἢ τινὰ ἀπο- 

-»"“Ἢ- -Ὁ ͵ 

δώσομεν. καὶ εἰ τοῦτο, εἰ τὴν αὐτὴν ἣν καὶ τοῖς ἄρρεσιν 
ὩἨι δ. ς Ν -“" Α Ἁ ») ’ - δὲ Ἁ 5 ἢ ἑτέραν, ὡς λέγουσιν, τοῖς μὲν τὴν ἀνδρείαν, ταῖς δὲ τὴν 

1.148:. σωφροσύνην. εἰ μὲν γὰρ , μηδεμίαν, κολοβὸν ποιήσομεν 

τὴν πόλιν ἐξ ἴσων σπουδαίων καὶ ἀσπούδων αὐτὴν ποιοῦν- 

τες καὶ τὰ γεννώμενα ἔκ τούτων ὁμοίως εὐφυῆ καὶ ἀφυῆ 

πρὸς παιδείαν. εἰ δὲ τινά, πάλιν ἕξκάτερον ἔσται κολοβὸν 
Α ’ τι ς , 2 μῳ 57. ἃ ᾿ 3 Ὰ Π 10 τὸ γένος καὶ ἡμιτελές, οὐκ ἔχον οὐδ΄ ἣν ἔχει ἀρετὴν τελείαν. 

εἰ γὰρ ἦν τελεία, καὶ αἵ ἄλλαι ἂν ἀντηκολούϑουν, ὥσπερ 
καὶ αὐτοί φασιν οἵ ἔκ τοῦ περιπάτου τὰς τελείας ἀντα- 

-Ὕ 9 ᾽ὔ 2 Α 4 δ ’ ’ 2 κολουϑεῖν ἀλλήλαις. εἰ δὲ πάσας ἑκατέροις δοτέον, ἔχομεν 
9 »-»ἭὝ » -- τὸ ξητούμενον. δεύτερον δὲ καὶ ἀπ᾿ αὐτῶν ἐπιχειρῶν τῶν 

’ - Α Α 7 » »" 2 4 16 πραγμάτων. δῆλον γὰρ τὰ διάφορα γένη τῶν ἀνθρώπων 
Α Α ᾽ ’ὔ͵ ΟὟ Α 27 ι Ἁ - κατὰ τὰς διαφόρους πολιτείας. ὅτι τὸ ἄρρεν καὶ τὸ ϑῆλυ 

2 
ταὐτὰ ἀποδίδωσιν. καὶ γὰρ ““μαξόνες ἀνδρικαὶ καὶ Σαυρο- 

μάτιδες ὡς Θρᾷκες, παρὰ δὲ Δυσιτανοῖς, ὥς φασι, στρατη- 
γοῦσι μὲν αἵ γυναῖκες καὶ πολιτεύονται καὶ πάντα πράτ- 

2 “ 80 τουσιν, ὅσα παρ Ἕλλησιν οἵ ἄνδρες, καὶ ἱστοποιοῦσιν καὶ 
Δῳ 9 

ταλασιουργοῦσιν οἱ ἄνδρες καὶ πάντα πράττουσιν, ὅσα παρ 

Ἕλλησιν αἵ γυναῖκες. εἰ οὖν ταῦτα διωμολόγηται, μηδὲν 
5.» ’ Α 9 -“- « - [4 Α 2} οἰώμεϑα διαφέρειν πρὸς ἀρετῆς κτῆσιν τοῦ ϑήλεος τὸ ἄρρεν, 

μηδὲ τοῖς ἔϑεσιν ταῦτα διορέζωμεν, ἀλλὰ ταῖς φύσεσιν, ἃς 
Ν 25.ΌῸ Χ 42 ’ ξ - 5. -ῳ 2 2 4 85 τὰς αὐτὰς οὔσας δείκνυσιν ἢ τῶν αὐτῶν ἔργων ἐπιτήδευσις, 
2 κ 2 27 ιῖ ἡ ᾿ ’ ’ , Α -- 

εἰ καὶ ἕν ἄλλοις καὶ ἄλλοις τόποιο. τρίτον τοίνυν καὶ τὸν 

ϑεολογικὸν τρόπον ἀξιῶν ἐκεῖνος ὁρᾶν. ὅτι καὶ ἡ τῶν τὰ 
ϑεῖα σοφῶν φήμη τὴν αὐτὴν ϑεὸν ἵστουργόν τὲ εἶναί 
φησιν καὶ ἐργάνην ὑμνεῖ διαφερόντως ἐν μέσοις τοῖς ἱεροῖς 

4 εἰ τὴν Ὁ] ἢ τὴν 16 δηλδὺν (860. ἃ τα ἅπα6 τϑοῦθ 
δῆλον Ὁ 16 κατὰ] καὶ 18 ὡς Θρᾷκες ϑ5υβρθοίαχῃ 
24 διορίξζοιεν 28 ϑεὸν 6Χ οἷον τιῦ ἀζ[ 9 μέσοις τοῖς] ὨΘΙΩΡΘ 
μεγίστοις 
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καὶ ἐνόπλιον παραδίδωσιν καὶ στρατηγιξκήν, καὶ ἀπὸ τ.142ν. 
ταύτης ἀναβὰς ἐπὶ πᾶν τὸ ϑεῖον γένος ἐρωτᾷ, πότερον καὶ ἧς ς γένος ἑἕρῶτᾷ, 9 
ἐν ἐκείνῳ τὴν αὐτὴν ἀρετὴν οὐ δοτέον τῷ ἄρρενι καὶ ϑήλει » τῇ] 1 ἀθέτη ᾿ Ὁ ὥρθὲν ἕω 
τῶν ϑεῶν. ἢ τοῦτό γε συγχωρητέον᾽ εἰ γὰρ ἄτοπον ϑεόν 

- ν »Ἥ τινα λέγειν ἀρετῆς καὶ ἡστινοσοῦν ἄμοιρον, ἀνάγκη πάντας 
καὶ πάσας ἀρετὴν ἅπασαν ἔχειν" τὸ γὰρ καϑ' ἡντιναοῦν 
ἐλλεῖπον οὐκ εὔδαιμον, ϑεὸς δὲ πᾶς εὐδαίμων. εἰ οὖν ἐκεῖ 

Α 27 ι "Ὁ ’ δ ’ἤ 9 - “ - τὸ ἄρρεν καὶ ϑῆλυ πάσης ξκάτερον ἀρετῆς μέτοχον. δῆλον 

δήπουθεν ὅτι κατὰ τὸ ἀνάλογον καὶ παρ᾽ ἡμῖν τὰ γένη 
ταῦτα τὴν αὐτὴν ἕξει τοῖς ἐκεῖ γένεσιν ἀρετήν. τέταρτον 
τοίνυν φυσικῶς ἐπιχειρῶν ἀξιοῖ σκοπεῖν, εἰ τὰ ὄργανα, ἐξ 
ξ ΡΝ - ; Α Α 2. Δ Ἀ' 
ὧν τὸ ἄρρεν καὶ ϑῆλυ συμπέπηγεν, πρὸς τὸ αὐτὸ ἔργον 
δ ἶ , τ 2 ᾿ Α νι Φὥ»ν »- ἑκατέρῳ πέπηγεν, οἷον ὀφϑαλμοὶ πρὸς τὸ ὁρᾶν καὶ ὦτα 
πρὸς τὸ ἀκούειν καὶ ἐγκέφαλος πρὸς τὸ αἰσϑάνεσθϑαι καὶ 
σπέλη πρὸς τὸ βαδίζειν καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστα τῶν κοινῶν. 

εἰ δὲ ἐν τῷ σώματι πάντα τὰ κοινὰ τῶν αὐτῶν ἕνεκα γέ- 
3 Ὁ ὍΦ Δ γονὲν ἐπ΄ ἀμφοῖν, τίς μηχανὴ μὴ καὶ τὰ τῆς ψυχῆς μέρη 

ποινὰ ὄντα τῶν αὐτῶν ἔργων ἕνεκα ἐν αὐτοῖς ὑποστῆναι; 

εἰ δὲ καὶ ταῦτα τῶν αὐτῶν ἕνεκα, καὶ αἷ τελειότητες αὐτῶν 
αἵ αὐταὶ δήπουθϑέν εἰσιν. αὗ καὶ τὰ ἔργα τέλεια ποιοῦσιν. 
καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν σωματικῶν, ἐπειδὴ τὸ δρᾶν κοινόν, καὶ ἡ 
ν᾿ 7 ᾽’ » 2 Ἁ Α 2 ᾽ὔ Α ς ν᾿" -"» ὀξυωπία κοινή, καὶ ἐπειδὴ τὸ ἀκούειν. καὶ ἡ ὀξυηκοΐα. 
ὥστ᾽ ἐπειδὴ καὶ ὃ λόγος κοινός. καὶ τὸ κατὰ λόγον ἕξῆν 
κοινόν, ὥστε καὶ τὸ φρονεῖν κοινόν᾽ καὶ ἐπειδὴ τὸ ἐπιϑυ- 

μητικὸν κοινόν, καὶ τὸ τεταγμένως ἐπιϑυμεῖν, ὥστε τ. 148τ. 
καὶ τὸ σωφρονεῖν κοινόν" καὶ ἐπειδὴ τὸ ϑυμοῦσϑαι κοινόν, 

2] 

καὶ τὸ ἀνδρίξεσϑαι. οὐ γὰρ δὴ ϑυμὸν μὲν δέδωκεν, ἀεὶ 
δὲ ἀλόγως ζῶντα ταῖς ϑηλείαις᾽" μάτην γὰρ ἂν αὐτὸν ὑπὸ 
τῷ λόγῳ ξῶντα ἐποίησεν. πέμπτον δὴ οὖν ἄλλον λόγον 

γ) 70 ντ Ή “ μ Ή 7 

24 

προστίϑησιν. Αἰγυπτίων τινὸς προφήτου τόνδε τὸν λόγον 80 

10 ἀρετὴν τα. πιὅὃ 12 ϑῆλυν (θ6ο. ἃ τὰ ὃ 260 καὶ ἐπ. 
τ. ὃ. κοινὸν ἴτη. τη 
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ἀκοῦσαι λέγων, ὡς ἄρα καὶ τῶν εἰς ἄνθρωπον ἰουσῶν ψυ- 
χῶν ἔρχονταί τινες καὶ εἰς τὸ ϑῆλυ φῦλον ἔνϑεοι. καὶ δὴ 
καὶ τὴν Ἑλένην [εἶναι τοιαύτην εἶναι, οὐ μεῖον τῶν ἀδελ- 
φῶν αὐτῆς τῶν Διοσκούρων ϑείαν. καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ 

Ν 2 - . σῶμα τῶν ᾿Δφροδίτης ὡρῶν ἔμπλεων" καὶ ἵνα, φάναι τὸν 
ωά 2 προφήτην, μὴ μακρολογῶ, καὶ ταύτην ᾿ἀφροδίτην γενέσϑαι 

᾽ ᾿ ψή 2 2 “- Α Α ᾽ 2 “ 

τίνα. αν ἡκουσαν ἐξ οὐρανοῦυ τὸν μὲν βάρβαρον ἐξαπατῆσαι 

ὡς ἔχοντα ἣν οὐκ εἶχεν, ἐλθοῦσαν δ᾽ εἰς ἀΐγυπτον τῶν 
» »" -Ὕ“ 3 

πρώτων ἱερῶν μετασχεῖν. καὶ ταῦτα ἀπομνημονεύεσϑαι παρ 

10 αὐτοῖς" τοὺς δὲ παρ᾽ “Ἕλλησιν ϑεατρικοὺς ἄνδρας ἄλλους 

ἄλλα δυσφημεῖν εἰς αὐτήν, οὐδὲν εἰδότας τῶν ἀληϑῶν. 
.ν" Α ς 2 » ι ς 4 2 -»" ἱν ᾿ ταῦτα μὲν ὃ Αἰγύπτιος καὶ ὃ Θεόδωρος ἐκεῖνον ὑποκρινό- 

μενος. εἰ δέ ἐστιν ἀληϑὲς τὸ καὶ εἰς ϑηλείας ἰέναι ψυχὰς 

422 ϑεοειδεῖς, τίς μηχανὴ μὴ καὶ τὰς ἀρετὰς αὐταῖς εἶναι κοι- 

τι νάς; ἢ μαντικὰς μὲν γενέσϑαι γυναῖχας ὡς καὶ ἄνδρας 
᾽ »"» 7 -Ὁ- δ Α 7 Ζ 

κατόχους τοῖς μαντῴοις ϑεοῖς ὡς τὰς προφήτιδας δώσομεν, 

καὶ τελεστικὰς ἄλλας. ὡς τὴν Διοτίμαν τὴν Πλάτωνος. ὡς 
- ς τὴν Θεοξέναν τῶν βαρβάρων, ὡς τὴν Βερενίκην, ἄλλην 

ταύτην μαγείας διδάσκαλον, σωφροσύνην δὲ καὶ ἀνδρείαν 

80 καὶ φρόνησιν αὐτῶν ἀφαιρήσομεν; καὶ πῶς ἐτύγχανον ϑείων 
Α 2 ’ἤ Ἁ 2 -“"7 27 Α »} - 

ἔπάδν. μὲν ὄψεων, ϑείων δὲ | ἐπισπνοιῶν: ἄνευ γὰρ ἀρετῆς 
᾽ . -" ϑεὸς ἀνθρώποις οὐκ ἄν ποτε παραγένοιτο᾽ τὸ γοῦν ὅμοιον 

- - ς ’ » -" Ο “ι -Ὕ . πανταχοῦ τῷ ὁμοίῳ συνεῖναι φιλεῖν ἅπαντες ἂν φαῖμεν 
ΩΟ ΄“ ’ “Ὁ “ ν) ’ ὥστε καὶ τὸ πάσης ἀρετῆς μετέχον τῷ ζῶντι κατ΄ ἀρετὴν. 

88 Τοσαῦτα καὶ ἀφ᾽ ὧν ὃ μέγας Θεόδωρος γέγραφεν 
συνεισφέρειν δεῖ τοῖς Σωκράτους λόγοις ὑπὲρ τῆς τῶν 

»" 2. τε 
γυναικῶν ὁμοίας ἀνδράσι παιδείας, δι' ἧς ἡ πρὸς τὴν τε- 

λείαν ἐστὴν ἀρετὴν καὶ ἀνδράσι καὶ γυναιξὶν ὁδός. δύο δὲ 
2} 2 2 7 9 »ἤ - διΑκ4 Α 

ὄντων ἄλλων ἕν τούτοις ἀπόρων Πλατωνικῶν, ἑνὸς μὲν 

80 πῶς. εἰ τῆς ὁμοίας ἀρετῆς τὸ ϑῆλυ δεκτικόν, οὐδεμίαν 

ὧι 

8 καὶ ροϑὺ δὴ 85. τη3 | εἶναι ΘΧΡ. τα 16 μαντώοισ 
19 ἀνδρίαν, οοΥΥ. Ὁ 28 φαμέν 217 τελείαν] παιδ 55. ταῦ 

28 ἀρετὴν} ὁ ϑυρτα ν 88. τηῦ 
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ψυχὴν ἀπὸ τοῦ νοητοῦ κατιοῦσαν ἄγει εἰς τὸ ϑῆλυ γένος. 
ἑτέρου δέ, πῶς οὐχὶ καὶ ἐν Νόμοις ἐπιτρέπει καὶ γυναιξὶ 
τὴν νομοφυλακικὴν ἀρχὴν ὡς ἐνταῦϑα τὴν φυλακικήν, πρὸς 
μὲν τὸ πρότερον λεκτέον, ὅτι τὴν ὕφεσιν ἐϑέλων σημῆναι 
τοῦ γένους παρὰ τὸ γένος τὴν νεοτελῆ ψυχὴν εἰς ἀνδρῶν 
ἄγει γενέσεις, εἶτ᾽ εἰς γυναικῶν. οὐ γὰρ ἐπειδὴ τῆς ὁμοίας 
εἰσὶν ἀρετῆς μετέχειν δυνάμεναι, διὰ τοῦτο καὶ ὡσαύτως 
μετέχουσιν, ἀλλὰ ἐρρωμενέστερον οὗ ἄνδρες. ὥσπερ καὶ τῶν 
ἐπιτηδευμάτων ἀντιλαμβάνονταν καὶ ὅσα δοκεῖ γυναικῶν 

εἶναι μᾶλλον ἢ ἀνδρῶν, καϑάπερ λέγει καὶ αὐτός [ρ. 4551. 

φύσει οὖν (αἵ ἀρρενωποὶ ψυχαὶ τῶν ϑηλυπρεπῶν δυνατώ- 
τεραι" διὸ τῇ ἄνω ξωῇ τῶν ψυχῶν αὗται προσεχεῖς. αἵ δὲ 
πκάϑοδοει διὰ τῶν προσεχῶν εἰς τὰ πορρώτερον γένεσϑαι 

φιλοῦσιν, ὥστ᾽ εἰκότως εἰς ταύτας πρότερον τὰς ἀρρενου- 

μένας ἐκείνων τῶν ϑηλυνομένων. πρὸς δὲ τὸ δεύτερον, 
ὅτε ἐν Νόμοις ἤδη λαμβάνει βεβιωκότας ἀνθρώπους ἐν 
ἄλλαις πολιτείαις, εἰ καὶ ἀδιαστρόφους μείναντας, καὶ 1. 144τ. 
οὐ τὰς ἀκροτάτας φύσεις ἔχοντας, ὥσπερ ἐνταῦϑα, φύντας 

9 Α 2 -“ὕ Α δ ’ » ; Α Ἁ εὐθὺς ἐκ τοῦ παντὸς ὑποδέχεται καὶ παιδεύει. διὸ τινὰς 

μὲν ἀρχὰς ἐπιτρέπει κἀκεῖ ταῖς γυναιξίν, οὐ μέντοι τὴν 
2 ᾽ - 2 -- 2 Ἁ ᾽ ») ᾽ ς 2 

ἀκροτάτην τῶν ἀρχῶν, ἀλλὰ μόνοις ἀνδράσιν, ὡς ἔχουσιν 

αὐτὸ τοῦτο ὅπερ ἔφαμεν. τὸ τῇ φύσει καὶ ἐρρωμενέστερον 
καὶ ὑψηλοφρονέστερον. καὶ γὰρ ἡ ἄλλη διάϑεσις τῆς πολι- 

’ 2 ς ’ -“Ὡ 3 ’ ν} - ς Α -οΣ 

τείας οὐχ ὁμοία τῆς τε ἐν Νόμοις καὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Σω- 

κράτους διακοσμουμένης. οὐδὲ ἡ διὰ πάντων κοινωνία χώ- 
2Ι β ι 2 ,2 2 “ κι ς ὔ 2.ἡ 

ραν ἔχειν ἔδοξεν καὶ ἐπ ἐκείνης, ἣν ὁ Σωκράτης ἐπὶ 

ταύτης ἐνέκρινεν, οὐδὲ τὸ εἶδος τῆς ξωῆς ταὐτὸν τῶν ἐν 
ὔ 2 ὔ [4 Α Δ’ 2 2. ἢ ») “»Ἥἢ} ᾿ ᾽ 

ταύτῃ κἀκείνῃ ζώντων᾽ ὥστ᾽ εἰκότως ἀγαπᾷ τὴν μεγίστην 
3 “ 7 »“5 9 

ἀρχὴν ἀνδράσιν ἐπιτρέπων μόνοις διακοσμεῖν ἐκείνην, ταύ- 

1ὅ 

20 

της τοσοῦτον ὑφειμένην. ὅσον τῆς διὰ πάντων κοινωνίας 80 

18 51 τϑοῦθ αἰβύϊηχι, τοὺς ΤΟΟῸΪΥΙΟΥ ῬΥῸ τὰς 80 ὑφει- 
ἤ 

μένησ 
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ἀπολείπεται τὸ μεριστὸν εἶδος τῆς πολιτείας. καὶ γὰρ 

συμπαϑέστερον φύσει τὸ ϑῆλυ περὶ τὸ ἴδιον τοῦ ἄρρενος" 
οὐκ ἦν οὖν ἀσφαλὲς μερισμὸν εἰσαγαγόντα καὶ χρημάτων 
καὶ παίδων καὶ εἰς γυναῖκας ἄγειν τὴν τῶν ὅλων ἀρχήν, 

5 ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς φύσεως ἠναγκασμένας τοῖς ἰδίοις συμπάσχειν 

ἀντὶ τῶν κοινῶν καὶ τοῖς μέρεσιν ἀντὶ τῶν ὅλων. 

8 ἀσφαλείασ, ΟΟΥΥ. τ 

Ῥβοσιῦβ, θἅ. Κ ΤΟΙ]. 11 



ΠΕΡῚ ΤΟΥ 

ἘΝ ΤῸ ΤΠΌΜΠΤΩΙ ΤῊΣ ΠΟΛΙΤΓΈΕΙΑΣ 
ΛΟΓΟῪ 

ΔΕΙΚΝΎΝΤΟΣ ΤΙΣ Η ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩ͂Ν ΦΙΛΟΜΑΘΊΑ 
ΚΑΙ ΤΙΣ Η ΤΩΝ ΠΟΛΛΩ͂Ν, 

Ἁ ᾿ - 7 ν -Ὁ , - Τὴν διαφορὰν τῶν φιλοσόφων ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς Πολι- 
-- 7 "ω Ἁ 2 τείας πρὸς τοὺς φιλοδόξους λαβεῖν ἐθέλων τελευτᾷ μὲν εἰς 

τὸ δεῖξαι τοὺς φιλοσόφους τῶν καϑόλου τὴν γνῶσιν ἀσπα- 

᾿ ξομένους, τοὺς δὲ φιλοδόξους τῶν μερικῶν" τοὺς μὲν γὰρ ἐ144ν. 

τὰ πολλὰ καλὰ μόνως ἐφίεσθαι μανϑάνειν. τοὺς δὲ τὸ 
6 -“ » ΟΥ͂ Ἁ -“- 6 Ὰ ’ ς 

ἁπλῶς καλόν. ἵνα δὲ ταῦτα δείξῃ, προλαμβάνει τίς ἡ δια- 

φορὰ τοῦ ἁπλῶς καλοῦ καὶ τῶν πολλῶν καλῶν" καὶ δείκνυ-: 

σιν. ὅτι τὸ μέν ἐστιν ἕν, τὰ δὲ αὐτὸ τοῦτο πολλά. καὶ 
᾽ὔ Ο Α 9 Α ΑΥ̓͂ ’ 9 Α - 2 ’ πάλιν ὅτι τὸ αὐτοκαλὸν ἕν, δείκνυσιν ἀπὸ τῶν ἐναντίων. 

ἢ ᾿ , . 2 ’, Α 2 ; ΟἹ 3 ο΄, . εἰ γὰρ δύο τὰ ἐναντία, καλὸν αἰσχρόν, ἕν ἐστιν ἑκάτερον 
τὰ γὰρ δύο ἑἕνῶν ἐστι σύνοδος. ἔδειξε δὲ ἀπὸ τῶν ἐναν- 

’ 3 [4 ν) Α Ἁ 3 ’ Ἁ 5.ϑΜ,ἃ ᾽ὔ ᾽ τίων, ἐπείπερ οὐ δυνατὸν τὰ ἐναντία μὴ οὐχὶ δύο λέγειν. 
᾿ κ ᾽ ᾽ Α » 5. ὃ δ» , [5 5 ᾿ 

τὰ δὲ δύο οὐ δυνατὸν μὴ οὐχὶ ἐξ ἑνῶν λέγειν. ἕν οὖν τὸ 

καλὸν καὶ ἕν τὸ αἰσχρόν, τὰ δὲ πολλὰ καλὰ καὶ πολλὰ 
αἰσχρὰ αὐτὸ τοῦτο πολλά ἐστιν. οὐκ ἄρα ταὐτὸν τὸ καλὸν 
τοῖς καλοῖς ἢ τὸ αἰσχρὸν τοῖς αἰσχροῖς. ὅτι δέ ἐστιν πολλὰ 
καλὰ καὶ πολλὰ αἰσχρά, ἔλαβεν ἀπὸ τῆς ἐναργείας᾽ κοινωνή- 
σαντα γὰρ ταῦτα σώμασιν, ὥς φησι [». 4765]. καὶ πράξεσι 

πολλὰ ἐγενέσϑην᾽ ἔστε γὰρ ἑκάτερον καὶ ἐν ταῖς τῶν ψυχῶν 
2 ’ὔἢ , 2 » - ὔ ΙΑ 92 , ἐνεργείαις καὶ ἐν ταῖς τῶν σωμάτων συστάσεσιν. εἰ δὲ 
κοινωνήσαντα ταῦτα ἀλλήλοις πολλὰ ποιεῖ, δῆλον ἔκ τού- 

6 οἵ ῬΙ. 414} 56α. 8 οὗ ΡΙ. 4799 16 ἀπὸ 6χΧ ἐπὶ τὰ 
19 πολλὰ ροϑῦ καὶ ἴτῃ. τοῦ 24 γενέσϑην, ἑ 58. τὸῦ 2 οἵ 

ΡΊ. 1. ο. τῇ δὲ τῶν πράξεων καὶ σωμάτων καὶ ἀλλήλων κοινωνίᾳ 

10 

2ῦ 
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τῶν. ὅτι οὐκ ἔστιν χωριστὰ τῶν πολλῶν, εἶπτερ κοινωνεῖ 
- “ Ἁ “- Α πῶς αὐτοῖς" ἐπεὶ καὶ σαφῶς μετέχοντα μὲν καλεῖ τὰ πολλά, 

“ ; 2 Ἁ 2 μετεχόμενα δὲ τὰ εἴδη. εἰ δὲ τοῦτο ἀληϑές. ἔοικεν τὰ ἕν 
- -»ΣΝ΄᾽ } ; τοῖς καϑ'᾽ ἕκαστα λαμβάνειν᾽ περὶ γάρ τοι ταῦτα καὶ διέ- 

3 ᾿ 

ὅτριβεν ὃ Σωκράτης τὰ ὁριστὰ εἴδη. καὶ ὅ γε “Δριστοτέλης 
- ἵν “Ὁ 2 φησὶν αὐτὸν ἀπὸ τῆς περὶ τοὺς ὁρισμοὺς διατριβῆς εἰς 

ω -Ὁ - - 2 Α Ἁ ἔννοιαν τῶν εἰδῶν ἀναδραμεῖν [τιοὺ. ΜΙ 4]. ἀλλὰ μὴν 

προϊὼν καϑ'’ αὑτὰ αὐτά φησιν εἶναι. καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ 

δι τάδε. ἔχοντα καὶ [ ὅμοια τὰ πολλὰ τοῖς εἴδεσιν" εἰ οὖν δεῖ καὶ 

10 ταῦτα καὶ τὰ πρότερα συμβαίνειν ἀλλήλοις, πᾶν τὸ καϑόλου 
ἠ 1 4 λαμβάνειν αὐτὸν δητέον, τό τε μετεχόμενον καὶ τὸ μεϑεκτόν, 

-" -“"᾿ -» - 7 καὶ ἀντιδιαιρεῖν εἰκότως τοῖς πολλοῖς καὶ μερικοῖς, καὶ ἄρ- 
Α 2 Α - ’; ὅκδω Α » 3 -Ὁ χεῦϑαι μὲν ἀπὸ τῶν μετεχομένων εἰδῶν (διὸ καὶ ἐκ τῶν 

ἐναντίων ἐπιχειρεῖ" ἔστε γὰρ ἐν τοῖς μετέχουσιν οὐ καλὸν 

ι6 μόνον, ἀλλὰ καὶ αἰσχρὸν διὰ τὴν τῶν μετεχόντων ἀνω- μ α΄ ὅ6ὺ χθ ῃ μετξχ 
μαλίαν), τελευτᾶν δὲ εἰς τὰ ἀμέϑεκχτα τῶν εἰδῶν, ἃ δή 
2 - 2 » ς ; 2 Α , ν} ’ ἐστι παντελῶς ὄντα καὶ ὡσαύτως ἔχοντα. διὸ καὶ οὐκέτι 

-»-“ὕὕν -“΄ 3 »““ } Ω᾽) -»οΣ΄σ΄ἵ 4 Α ν 7 μεμνῆσϑαι τοῦ αἰσχροῦ καὶ ὅλως τῶν στερήσεων᾽ οὐ γάρ 
εἰσιν ἐν τοῖς ἀμεϑέκτοις εἴδεσιν αἵ στερήσεις τῶν εἰδῶν 

40 οὐδὲ αὖ τῶν κακῶν ὑποστάσεις" εἰ μή τις λέγοι τὸν νοῦν 
ἀϑβϑτῷ γιγνώσκειν τὸ καλὸν γιγνώσκειν καὶ τὸ αἰσχρόν, οὐχ 

ὥς τι ὃν αὐτὸ τῶν τῇδε αἰσχρῶν, ἀλλ᾽ ὡς ὅρον ἐπάγον 

τοῦ καλοῦ τῇ στερήσει. οὐ γὰρ πᾶσα ἔμβασις ταὐτὸν ἐξει- 
σιν, ἀλλὰ ἄλλη μὲν ψυχῆς. ἄλλη δὲ σώματος ἔχβασις τοῦ 

85 καλοῦ" καὶ ἣ μὲν μέχρι φϑορᾶς, ἣ δὲ μέχοις ποιᾶς ξωῆς. 
2 3 “ἢ , ΞΟ κ ᾽ 2 - ἣ εἰ οὖν ταῦτα κρατοίη καὶ εἴη τὸ αἰόχρον ἐν τοῖς μετέχουσιν. 
Ἁ 2 ’ ;᾽ Α Α ’ ᾿ ν ή , Ἁ 2 τὰ ἑναντία λητύτεον. τὸ καλὸν λέγω καὶ αἰσχρὸν, καὶ τὰ ἕν 

4 γὰρ τοῖ, γάρ τον γη8ϑ 6 οἵ ΡΙ, 4795 τί δὲ αὖ τοὺς αὐτὰ 
ἕκαστα ϑεωμένους καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως ὄντα; 16 τε- 
λευτᾶϊ" 18 μέμνηται Ὀ 20 οὗ Ῥδϑττη. 1415, 1488 
22 αἰσχρὸν, οοΥΥ. Ὁ [ ἐπάγὼν (ὦ ΘΧ οἹ 28 ΠΘΙΏΡ6 (εἰς ταὐ- 
τὸν 2ὅ 8} πονηρᾶς ξωῆς Ὁ 21 διαῦ βου οπάθπτη κατὰ τὰ 
ῬΙῸ χαὶ τὰ δαὺ 46]. καὶ 

11 
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“ ν ’ 2 » ’ 9 7 , .κΑ τοῖς ὑποκειμένοις ὄντα καὶ μαχόμενα ἀλλήλοις περὶ ταὐτὸν 
ὑποκείμενον. καὶ ἔοικεν ὃ λόγος ἀπὸ τῶν προσεχῶν τοῖς 

πολλοῖς εἰδῶν ἀναβαίνοντι ἐπὶ τὰ πορρώτερον, ἕως ἂν ἐπὶ 
τὰ ἀκρότατα ἀνέλϑῃ. πλὴν κοινὰ τὰ λεγόμενα ἁπάντων, 

καὶ τῶν μετεχομένων καὶ τῶν ἀμεϑέκτων. ἐπεὶ καὶ τὰ ἀμέ- ὅ 
ἋἊ ’ ν} 9 

ϑεῦτα φαίης ἂν μετέχεσϑαί πῶς. ἀλλ᾽ ὡς μεταδιδόντα ἕαυ- 
- » Α ᾽ 2 ι ς μ᾿ ΦΥ͂ ν) 

τῶν, καὶ τὰ μετεχόμενα Ὄντα αὶ ὡσαύτως ἔχοντα, οὐχ ἐ1άῦν 
ος Ν ξ 

ὡς τὰ ἀμέϑεκτα, ἀλλ᾽ ὡς ἀΐδια καὶ αὐτά. κοινὸν οὖν πάν- 
τῶν εἰδῶν, καὶ τῶν χωριστῶν καὶ τῶν ἐν τοῖς πολλοῖς, 

πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν πολλῶν τὸ ἕν ἕκαστον εἶναι καὶ 10 
μονογενές [εἶναι. καὶ μόνως ὃν τὸ ὡσαύτως ἔχον. ἀλλὰ 
μὴ ἄλλοτε ἄλλως. τὰ δὲ πολλὰ τούτοις ἀντυϑέτως οὐ μονο- 

- »} Ἁ ,} ’ὔ 2 27 ή 9 Ἁ , Ἁ 2 

γενῆ, ἀλλὰ καὶ πολλά, οὐκ Ὄντα μόνον. ἀλλὰ καὶ μὴ ὄντα, 

οὐκ ἀΐδια, ἀλλὰ καὶ φϑαρτά. εἰ μὲν οὖν δύο ταῦτα ἔλεγεν 
5 Α ᾿ ᾿ κι 5.7 2 ὔ ᾿ Α 2 ᾿ ᾿ εἶναι. τὸ μερικὸν καὶ τὴν ἰδέαν, ἠναγκάξετο καὶ τὸ αἰσχρὸν 10 
, “ ἢ . ἕν τι παρὰ τὰ πολλὰ τιϑεὶς ἰδέαν αἰσχροῦ λέγειν" εἰ δὲ 
πᾶν εἶδος ἀντιδιαιρεῖ πρὸς τὸ μερικόν, οὐδὲν ἂν λέγοι ἄλλο 
ἢ ὅτι ἐστὴν καὶ αἰσχρὸν εἶδός τι ἕν᾽ τοῦτο δὲ οὐ πάντως 

5 -“ 2 

ἰδέαν εἶναι ἀναγκάξει, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς καϑ' ἕκαστα κατὰ ἀπό- 
ς Ἁ - 551 ᾿ 5 μ᾿ ’ ς 

πτῶσιν ὑποστὰν τῆς ἰδέας. καὶ εἶδος [ἂν] λεγόμενον ὡς 30 
“ἢ “ῇ ΄". δ πολλοῖς κοινόν. ἢ ἐν ταῖς ψυχαῖς ὡς νόημα ὑστερογενές, 

οὐκ ἄνωϑεν αὐταῖς ἐγγενόμενον, ἀλλὰ κάτωϑεν. ἐξ ὧν δῆ- 
- 2 - 

λον, ὅτι τὰ μὲν κατὰ φύσιν τριχῶς ἐστιν, πρὸ τῶν πολ- 
-ΣΟ -" - - “»“ Ἁ λῶν. ἐν τοῖς πολλοῖς, ἐπὶ τοῖς πολλοῖς, τὰ δὲ παρὰ φύσιν 

διχῶς. ἐν τοῖς πολλοῖς καὶ ἐπὶ τοῖς πολλοῖς. ὅτι δὲ οὐχὶ 80 
τὴν ἰδέαν ἀντιδιεῖλεν τοῖς πολλοῖς. δῆλον" ἀτελὴς γὰρ ἂν 
5 ς , 2 νι Ψ , - -» 2 » ἦν ἡ διαίρεσις, ὄντων καὶ ἄλλων παρὰ ταῦτα τῶν ἐν τοῖς 

2. ΟἹ ν -" ῳ “ καϑ' ἕκαστὰ καὶ τῶν ὑστερογενῶν. 
, ᾿ , , Α ) 5 ᾽ Τούτων δὲ διῃρημένων δείκνυται τὸ μὲν εἶδος πάντῃ 

; Ἁ Α ᾿, Α Ἁ 2) ’ 2 -Ὁ γνωστόν, τὰ δὲ πολλὰ γνωστὰ καὶ ἄγνωστα, μέσα ὄντα τοῦ 30 

7 οὐχ ὧσ τὰ ἴτα. 884. τη 10 καὶ μον. εἶναν ἴτα, δᾶ, 
τηἷ, δἶναι ΟΧρ. τῶῦ 11 ροβρὺ εἶναι τοῦ δαα, τὸ ὃν ἕκαστον εἶναι 

20 ἂν ΘΧΡ. τη 
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ὄντος καὶ μὴ ὄντος (γιγνόμενα γάρ), ἡ δὲ γένεσις, μέση 
τούτων τὰ δὲ εἴδη ἀγένητα" ἀΐδια γάρ. εἰ οὖν τὰ τρία 

7 διέστηκεν, ὃν γένεσις μὴ ὄν, καὶ τὰ μὲν ἄκρα ἀσύναπτα, 
Α ἥ 9 -» ΟΥ̓ 

τὸ δὲ μέσον ἀμφοῖν μετέχον. ὄντος καὶ μὴ ὄντος. ἕπεται 
δ τάδν, | ἰδεῖν, ἐπειδὴ τὸ ὃν γνωστὸν καὶ τὸ μὴ ὃν ἄγνωστον 

(ταῦτα γὰρ κατεσκεύασεν), τὸ μέσον πῶς ἔχει᾽ καὶ δείκνυ- 
σιν, ὅτι καὶ τοῦτο γνωστὸν ἅμα καὶ ἄγνωστον. εἶτα δείξας 

Ἁ ς - -Ὁ Ὁ τὴν ὡς ἀληϑῶς γνῶσιν οὐ μετέχουσαν τοῦ ἐναντίου (οὐδὲ 
Ά ΒΩ “- “α4“2Ὃ' “ 

γὰρ ἄλλο τι τοῦ ἐναντίου ἀναπίμπλαται τῶν εἰλιπρινῶς ὄν- 
δ΄ , ᾿ ΄ Ἃ -“ “ Α , Ἅ 10 τῶν. οἷον μέλανος τὸ λευμόν, ἡ τοῦ ψυχοοῦ τὸ ϑερμὸν. ἢ 

ταῦτα ἐκείνων) δείενυσι τὴν δόξαν ἑτέραν τῆς ὡς ἀἁληϑῶς 
γνώσεως. ἁμαρτάνει γάρ, ἣ δὲ ἀναμάρτητος, εἴπερ ἀγνοίας 
καϑαρεύει᾽ γνωστικῆς γὰρ δυνάμεως ἁμαρτὰς ἡ ἄγνοια. 
εἰ δὲ δόξα τῆς ὄντως γνώσεως ἑτέρα. γνῶσις δέ τις ὅμως 

1ὅ (τοῦτο δὲ ἔλαβεν, διότι πᾶς ὁ δοξάξων γιγνώσαει τι} εἴη 

ἂν ἑτέρα καὶ ἀγνοίας. ἢ οὖν πρὸ ἀμφοῖν ἐστιν ἣ μετὰ 
ἄμφω, ἑτέρα οὖσα αὐτῶν, ἢ μέση. ἀλλὰ μὴν οὐ πρὸ ἀμφοῖν 

2 Ἁ μὴ -“ 2 , τ ς - 2) δὰ (οὐ γὰρ ἂν μετεῖχεν ἀγνοίας, ἧς ἡ γνῶσις ἄδεκτος) οὐδὲ 
μετὰ ἄμφω (οὐ γὰρ ἄν πῃ μετεῖχεν γνώσεως. ἧς ἡ ἄγνοια 

90 ἄδεκτος), ἐν μέσῳ ἄρα ἀμφοῖν. εἰ οὖν ἡ γνῶσις τῶν εἰδῶ 5), ἐν μέσῳ ἄρα ἀμφοῖν. ν ἡ γνῶσις τῶν εἰδῶν 
ἐδ 4. δ) Ρὴ ὁ δ᾽ ’ ἷν δὲ 27 “ Ἁ 2} ἐν δόξ ἐστιν ἃ δὴ ὄντα ἐστίν, ἡ δὲ ἄγνοια τοῦ μὴ ὄντος, ἡ δόξα 
τῶν γενητῶν ἐστιν. λεγέσϑω τοίνυν οὕτως. τὰ πολλὰ καλὰ 

γενητά᾽ τὰ γενητὰ μεταξὺ ὄντος καὶ μὴ ὄντος" τὰ μεταξὺ 
ὄντος καὶ μὴ ὄντος δοξαστά" τὰ ἄρα σσολλὰ καλὰ δοξαστά. 

5 καὶ πάλιν" τὰ εἴδη μόνως ἐστὶν ὄντα" τὰ μόνως ὄντα μό- 

νῶς γνωστά" τὰ εἴδη ἄρα μόνως γνωστά. τὸ μηδαμῶς ὃν 
ν᾽] -ο- ΟἹ νὴ . - Α Α ΟΥ̓ ’ »ν» 2 3 ς οὐδαμῶς ἕν ἐστιν πᾶν τὸ γνωστὸν ἕν γέ τί ἔστιν, εἴπερ ὁ 

[4 ΟΥ̓ ’ ͵ . Α 27 .- Ἃ ν} 4 γινώσκων ἕν γέ τι γιγνώσκει τὸ ἄρα μηδαμῶς ὃν οὐκ ἔστι 
γιγνώσχειν. Τούτων δεδειγμένων δείκνυται τὰ προκείμενα 

δ᾽ δ , δ ᾿" 7 ς. » . δ ᾿ 
80 οὕτως. οἱ φιλόσοφοι τὰ εἴδη γιγνωσλειν ξφιξνταν" Οὐ τὰ 

14 εἰ Ὁ] ἡ [ ὅλωσ 16 οἵ, ΡΊ. 4180 οὐχ ὃ δοξάξων ἐπὶ τὶ 
φέρει τὴν δόξαν; 21 δὴ] δῆλὰ 28 ὄντοσ καὶ μὴ ὄντοσ᾽ τὰ 
μδταξὺ ἴτη. τῇ ὃ 

: 

» 

“.Ἰτὰ ς 

Ν 

9 τ 
«' μ ὼ "Ἔ 
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εἴδη γιγνώσκειν ἕφιέμενοι [ γνώσεώς εἰσιν φίλοι" δῆλον τ. τάδν. 
τὸ συναγόμενον. πάλιν᾽ οἱ πολλοὶ τὰ καϑ᾿ ἕκαστα μανϑά- 

2 νεῖν ἐθέλουσιν" οὗ τὰ καϑ'΄ ἕκαστα μανϑάνειν ἐθέλοντες τὰ 
δοξαστὰ μανϑάνειν ἐθέλουσιν. οὗ τὰ δοξαστὰ μανϑάνειν 
ἐθέλοντες φιλόδοξοι᾽ οὗ ἄρα πολλοὶ φιλόδοξοι. καὶ τρίτον" ὅ 
οἵ πολλοὶ φιλόδοξοι" οἵ φιλόσοφοι οὐ φιλόδοξοι" οἱ ἄρα 

Μ ΝΣ: πολλοὶ οὐ φιλόσοφοι. τοῦτο δ᾽ ἣν τὸ ζητούμενον. Ἔν δὴ 
τούτοις τοσοῦτον μόνον ἐπιστάσεως ἄξιον, ὅτι τοὺς πολλοὺς 

καταλέγων ἐν τούτοις ἔϑετο καὶ τοὺς τεχνικοὺς καὶ τοὺς 
Ἂ-ῳ᾿ » » ᾿] 

σὐρακτικούς. οὗτοι δέ που καὶ εἰδῶν ἔχουσιν γνῶσιν, ἀφ 
ξ , μὴ. 7, -“ " - Ω ᾿ ὧν τεχνιτεύουσιν ἢ πράττουσιν. δεῖ δὲ συννοεῖν, ὅτι καὶ 

οὗτοι τὴν τῶν εἰδῶν ἐπίσκεψιν διὰ τὰ καϑ᾽ ἕκαστα προβέ- 
» Α 2 - ν᾽ ς ΠΝ 5. 5. ,μδεα “Ψ 

βληνταῖι, γαν σκοπος αὐτοῖς Οὐχ ἢ τῶν εἰδῶν αὐτῶν γνῶσις. 
9 5. ς »" - ι - - 2. «ἡ Α 5 " 
ἀλλ᾽ ἡ τῶν τεχνητῶν καὶ τῶν πρακτῶν, δι΄ ἃ τὰ εἴδη καὶ 

ὁπωσοῦν προεννοοῦσιν. πολλοῦ δὴ οὖν δέουσιν καὶ οὗτοι 15 

φιλοσοφεῖν, οὐκ ἀναχωροῦντες ἀπὸ τῶν μερικῶν, ἀλλὰ κυπτά- 
, 25. ἃ » 2 Α Ἁ 5 Ἁ ΒΡ, -“" ἕοντες περὶ αὐτὰ καὶ οὐ διὰ τὰ εἴδη τὰ εἴδη σκοποῦντες. 

Ψ »», ς 7 ι 7 [4 Ἁ ὥστε εἰκότως ὁ Σωκράτης καὶ τούτων διώρισε τοὺς φιλο- 

σόφους. οὗ καὶ ἀναβαίνουσιν ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν ἐπὶ τὰ 
3 εἴδη καὶ οὐδὲ ἐν τούτοις ἵστανται μόνοις. ἀλλ᾽ ἐπ᾽ αὐτὰς 30 

χωροῦσι τὰς νοητὰς αἰτίας καὶ χωριστὰς τῶν εἰδῶν. ταῦτα 
μὲν δὴ περὶ τούτων ἄν τις ἐπιστήσας διορίσαιτο δεόντως. 

ς “ὦ Ἁ 

᾿Επειδὴ δὲ δόξαν καὶ γνῶσιν ἀπ᾿ ἀλλήλων αὐτὸς διώ- 
οὐσεν, ἄξιον ἰδεῖν, τίνα ἕξκατέραν ἐν τῷ λόγῳ τῷδε παρα- 

-; ’ ᾿ " 5 ’, 2 ς,»"“ ΒΘ. , 
λαμβάνει. λέγεται μὲν οὖν δόξα παρ΄ αὐτῷ καὶ τὸ συμπέρασμα 35 

“ὦ “Ὁ ὃ [4 ψ ν “Ὁ Θ τῆς διανοητικῆς ἐνεργείας, ὡς ἐν Σοφιστῇ [Ὁ. 2685 5ᾳᾳ.] 

φησιν, ὅταν λέγῃ Ϊ διάλογον μὲν αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν τῆς 1. τ4ῖτ. 

ψυχῆς εἶναι τὴν διάνοιαν. διανοίας δὲ ἀποτελεύτησιν τὴν 

δόξαν, μίαν πρίσιν οὖσαν ὧν ἐκείνη συλλελόγισται. λέγεται 

δὲ καὶ ἡ ἄνευ αἰτίας γνῶσις τῆς ψυχῆς εἶναι παρ᾽ αὐτῷ 30 
(' 

μὰ 0 

10 οὗ ῬΙ. 419 14 δι’ ἃ Πᾶσι, ὙΥ6ηα].] διὰ 
29 ἐκείνησ 
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ὔ 7 2 »"Ἅ" ἤ 4 8, 3 ͵ 

δόξα, καϑάπερ ἐν τῷ Μένωνι διώρισεν [ρ. 985], ἐπιστή- 
-: » »ΞἉ-Ἷ “ῳ ) Α 

μην μὲν εἶναι γνῶσιν δεϑεῖσαν αἰτίας λογισμῷ, δόξαν δὲ 

τὴν ἄνευ αἰτίας τῶν αὐτῶν γνῶσιν. λέγεται δὲ καὶ ἡ τῶν Υ 
“,, - 2 “Ὁ »“ -Ὁ 

αἰσϑητῶν γνῶσις παρ᾽ αὐτῷ δόξα τῆς ἐπιστήμης τῶν νοη- 
ς ἘΞ 

5 τῶν οὔσης, ὡς ἐν Τιμαίῳ [». 810] παραδέδοται, ὅταν μὲν 
ἢ περὶ τὰ ὄντα ἡ γνῶσις. νοῦν (καὶ ἐπιστήμην ἀποτε- 

λεῖσϑαι ἐξ ἀνάγκης. ὅταν δὲ περὶ τὰ αἰσϑητά, δόξας καὶ 
494 πίστεις. Τούτων δὲ οὕτως ἐν ἄλλοις αὐτῷ περὶ δόξης καὶ 

ἐπιστήμης διωρισμένων ἐνταῦϑα τὰ πάντα διελὼν εἰς τὰ 
10 εἴδη καὶ τὰ καϑ᾽ ἕκαστα τοῖς μὲν εἴδεσιν ἀποδίδωσι τὴν 

“" » ς ΚΕ ἐπιστήμην καὶ καλεῖ γνῶσιν αὐτὴν ὡς ἀκίβδηλον οὖσαν καὶ 
΄. 2 [4 27 , Ἁ 2. " “4 27 ΑΥ̓͂ τοῦ ἐναντίου ἄδεκτον (καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον κα- 

ϑαρὸν τὸ μὴ ἀναπεπλησμένον τοῦ ἐναντίου" λευκὸν γοῦν 
“ 5 ““.2 ξ ᾿ , ᾿ » ὄντως εἶναι τοιοῦτόν φαμεν, ᾧ μὴ μέτεστι μέλανος). τοῖς 

-“7΄» - 4 16 δὲ πολλοῖς καὶ καϑ' ἕκαστα, περὶ ἃ πλανῶνται οἵ μὴ φιλό- 
΄ » ς Ἁ 

σοφοι, τὴν δόξαν᾽ ταῦτα γὰρ εἰ καὶ ὡς αἰσϑητὰ γιγνώσκεται 
Α - 2 ’, 9 ς Ὰ - Ὁ , διὰ τῶν αἰσθήσεων. ἀλλ᾽ ἡ λογικὴ γνῶσις αὐτῶν γίγνεται 

διὰ δόξης. καὶ ἔστι δοξαστὰ κυρίως, ὥσπερ τὰ καϑόλου 
ἐπιστητά" τούτων γάρ εἶσιν αἷ ἐπιστῆμαι, τῶν δὲ καϑ' ἕκαστα 

20 λαβεῖν ἐπιστήμην ἀδύνατον. οὕτω δὲ καὶ ὃ ᾿“ριστοτέλης 

ἐν τοῖς ἀποδεικτικοῖς [8188]. ροβύ. 1 88. 88" 807 τῶν 
ἐπάν μὲν ἀναγκαίων εἶπεν εἶναι τὴν ἐπιστήμην, τῶν δὲ ἐν- 

δεχομένων καὶ ἄλλως ἔχειν τὴν δόξαν᾽ οὐδὲν ἄλλο λέγων ἢ 
ὅ φησιν ἐν τούτοις ὁ Σωκράτης, πλανητὰ μὲν τὰ δοξαστὰ 

- Ἁ Ἁ 2. Ἀ ν᾿ “᾿ Ἁ ᾽ , 2 Ὰ 45 καλῶν. κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ ἔχοντα τὰ καϑόλου καὶ ἐπιστητά. 
τὰ μὲν οὖν ὑπὸ σελήνην. ἐν οἷς τὸ εἶδος ἐν πολλοῖς ἔστιν, 

ἐναργῶς τὰ πολλλὰ δείκνυσιν ἐνδεχομένως ὄντα,, τὰ δὲ οὐ- 
, ν, Ζ] , μὴ ι ᾿ 5 2 ι 

ράνια μοναδικὰ ὄντα δόξειεν ἂν μηδὲ τὸ εἶδος ἔχειν τὸ 

μετεχόμενον διάφορον τοῦ μερικοῦ καὶ μετέχοντος. πλὴν καὶ 

6 καὶ 8Δαα. Ὁ 9 εἰσ τὰ ἴγὰ δα α. τη 14 Τογύ. {τὸν 
τοιοῦτον 11 αἰσϑήσεων]) αἰσϑητῶν 24 οἵ Ῥ]. 4198 τῇ με- 
ταξὺ δυνάμει τὸ μεταξὺ πλανητὸν ἁλισκόμενον οὐ 4840 28 μη- 
δὲν, ΟΟΥΥ. Ὁ 29 διαφέρον τοϑ 
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2 2... 7 ς - 2 » , ς Ψ λ ἐν μ ἐν ἐκείνοις ὁ τῆς ἐπιστήμης λόγος εὑρίσκει τὴν ξκατέρου 
διαφοράν᾽ τὸ μὲν γὰρ εἶδος τῆς ἐν αὐτοῖς ὑπάρξεως ἑστώ- 
σης αἴτιόν ἐστιν, τὸ δὲ μεριπὸν ἰδίωμα τῆς μεταβολῆς. τὸ 
γὰρ κινεῖσϑαν καὶ ἄλλοτε ἄλλως ἔχειν ὑπάρχει κἀκείνοις, ὡς 

μεριποῖς. διὸ καὶ ὃ Τίμαιος ἔλεγεν πᾶν τὸ γενητὸν εἶναι ὅ 

δοξαστόν᾽ ἧ γὰρ γενητόν, τοιοῦτόν ἐστιν, εἶτε κατ᾽ οὐσίαν 
ἔχοι τὸ γενητὸν εἴτε κατ᾽ ἐνέργειαν. ᾿ ὥστε κἂν ἢ τι τῶν 

ΕῚ Α οὐρανίων ὡς μερικὸν εἶναι ὡσαύτως ἔχον, διὰ τὴν πρὸς τὸ 
εἶδος σύμβασιν τοῦτο πέπονϑεν, οὐδὲν διαφέρειν τοῦ εἴδους 

δοκοῦν, ἵνα καὶ ἐνταῦϑα τὰ πρῶτα τῶν πρὸ αὐτῶν ἔχοι 1τὸ 

μορφήν. λέγω δὲ τῶν μερικῶν πρῶτα ὄντα τὰ ἐν οὐρανῷ 
- λυ 2 Α Ὰ 2. ἃ ζς ΪᾺ 2 ἥ Ἁ τῶν εἰδῶν ἔχειν τὸν τύπον ἀεὶ ὡσαύτως ὄντα, φέροντα δὲ 

ὅμως καὶ τῆς τῶν μερικῶν ἰδιότητος γνώρισμα τὴν κατὰ 
τόπον μεταβολήν. οὐ γὰρ τὸ εἶδός ἐστιν ἐν τόπῳ (πᾶν μ ἣν. γκ0 4 

5 Α Α Α 4 ν 
γὰρ εἶδος ἀσώματον), ἀλλὰ τὸ μεριπκὸν σωματικὸν ὃν καὶ 1 

“ 2 - ’ ι Α ΝΛ, Ζ 5 
τοῦ εἴδους σωματικῶς μετέχον. μὴ γὰρ οὐδὲ ἄλλο τι ἢ 

- Α Α - -“ τοιοῦτον μεριμὸν ἢ τὸ σῶμα μεριστὸν ὄν, καὶ πᾶν εἶδος 
; ᾿ Α ; . 2 δ᾽ ν΄ τ, 

γίνηταν μεριπὸν σωματικὸν γενομέενον" ἕν Οσῷ δὲ ἔξω 1. 148ν. 

σώματός ἐσ χσώ ὃ ) ἶδός ἐστ ' ᾿ διὸ ὦματός ἐστιν ἀσώματον ὃν μόνως, εἰδός ἐστιν μόνως" διὸ 
καὶ πάντα τὰ χωριστὰ σωμάτων εἴδει διέστηκεν ἀλλήλων. 30 

Τὴν μὲν οὖν δόξαν καὶ τὴν ἐπιστήμην τοιαύτην ἕχα- 
’ - - 2 Ἁ Α 2 ᾽ »- , 2. ὦ 

τέραν δεῖ ϑεωρεῖν. ἐπειδὴ δὲ ἀρχόμενος τοῦ περὶ αὐτῶν 
ἤ ’ 4 2 ᾽ὔ 27) ή » Α ᾽ σκέμματος δύο πεποίηται ἐρωτήσεις, ἄξιόν τι καὶ περὶ τού- 

τῶν φάναι. τὴν μὲν οὖν προτέραν τοιαύτην πεποίηται, εἶ 
- ς [4 » 4 ἽἈ ν ΄΄ς 9 7 Α Α πᾶς ὃ γιγνώσκων τὶ γιγνώσκει ἢ οὐδέν᾽ ἀντίφασις γὰρ τὸ 36 

τὶς καὶ τὸ οὐδείς, ὡς τὸ πᾶς καὶ τὸ οὐ πᾶς. λαβὼν δὲ 

ὅτι γιγνώσκει τὶ πᾶς ὁ γιγνώσκων, ἠρώτησεν πάλιν δευτέραν 
ἐρώτησιν. εἶ ὁ τὶ γιγνώσκων ὃν γιγνώσκει ἢ καὶ μὴ ὄν, ὡς 
διαφέρουσαν ταύτην τῆς πρὸ αὐτῆς ποιησάμενος τὴν ἐρώ- 
τησιν. οὐ γὰρ ἂν εἰ τὸ τὶ καὶ τὸ ὃν ταὐτὸν ἦν, καὶ τὸ ζ5 φΦ 

ὅ οὗ Ρ. 368, 7 ἔχει Ὁ 9 πέπονθεν φούϊ8 ἀαϑδὶ 
εἶναι ΔῸ ὥστε Ῥοπαού; οογΐθ δ᾽ 1αυἹα ὑαγρϑύτη 16 7] ἣ 
(ϑρ1ν. 11.) 20 εἴδη Ὁ 24 ΡῬΊ]. 4105 21 ῬΊ. 4118 
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οὐδὲν καὶ τὸ μή ὄν, εἶχεν λόγον ἐρωτᾶν, εἰ ὃ τὶ γιγνώσκων 
ἢ ὃν ἢ μὴ ὃν γιγνώσκει. ταὐτὸν γὰρ ἦν ταῦτα ἐρωτᾶν καὶ 
εἶ ὃ τὶ γιγνώσκων γιγνώσκει τὶ ἢ οὐδέν. ἃ δὴ πάντως 
ἄτοπα. τούτων δὲ διαφερόντων ἄλλο τὸ μὴ ὃν καὶ τὸ οὐδέν" 

λ] -- ΟἿ Α ν Ά ͵ } ΝῚ 2} ν} ’ 2 

5 καὶ δῆλον ὅτε τὸ οὐδὲν πάντως καὶ μὴ ὃν, οὐ μέντοι ἕμ- 
. .᾽ ᾿ “᾿ ; ἢ ς.οὧἱ ᾿ ι 2. 2 

παλιν εἴη γὰρ ἂν πάλιν τὸ οὐδὲν καὶ μὴ ὃν ταὐτόν, εἰ 
-" 2 ἀντιστρέφοιεν ἀλλήλοις. εἰλήφϑω τοίνυν τοῦτο, ὅπερ ἀπο- 

φάσκει τὸ οὐδέν, λέγω δὴ τὸ ἕν᾽ τοῦτο οὖν οὐδὲν μὲν εἰ- 
πεῖν ἀδύνατον, ἐπειδὴ τὸ οὐδὲν ἁποφάσκει καὶ αὐτὸ τὸ ἕν. 

10 ἐπειδὴ δὲ ἀντίκειται τὸ ἕν καὶ τὸ οὐδὲν καὶ τὸ ὃν πρὸς τὸ 
μὴ ὄν, ἐπὶ πλέον δὲ τὸ μὴ ὃν τοῦ οὐδενός, ἀνάπαλιν δή- 

που τὸ ἕν ἐπὶ πλέον τοῦ ὄντος. δέδειχταν γὰρ τοῦτο ἐν 
»Ὁ -"Ὁ- ᾽ 

τοῖς προτέροις ἀναλυτικοῖς. εἴ τι ἄρα ὄν ἐστιν, μετέχει 
δ᾽,ὕἅ 2 ’ " ΟἹ , Υ . “ “ ἐπάδν. [ ἑνός. οὐ μέντοι εἴ τι ἕν, μετέχει ὄντος" ηὕρηται γοῦν 

16 τοῦτο ἕν, ὃ μὴ ἔστιν ὄν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἡμεῖς ἐπιέσαμεν᾽ 

ὁ δὲ Γλαύκων εἶπεν [ρ. 4115] πάντα τὸν γιγνώσκοντα ὃν 
[4 9 ἋἊ δ Ἁ - [κ᾿ 2 [δ λ Ἂ 

γιγνωστεξιν. Οὐ ὧν ΨὙανὸς συνορᾶν τι ἕστίν τί ἕν μὴ ὃν 
; ᾿ ἢ ; ΝΞ . ; - 

μέν, ἔσχατον δὲ μάϑημα τῶν τὰ ὄντα γιγνωσκόντων, οἷον 

εἶναι τὸ ἀγαϑόν φησιν ὃ Σωκράτης. ὅϑεν καὶ ἐν τοῖς ἕπο- 

80 μένοις λόγοις εἰπόντος τοῦ Σωκράτους τἀγαϑὸν πρὸ οὐσίας 
Α Υ͂ 

ὑφεστάναι καὶ αὐτὸ παράγειν τὸ ὄν, ΄ἭἌπολλον., ἔφη ὃ 

Γλαύκων, δαιμονίας ὑπερβολῆς [Ἱ 509]. εἰς τὸ ὑπερ- 
᾽ 2 ’ Ἁ Ἶ»ς Α - Α 

ούσιον ἐνατενίσαι μὴ δυνηϑείς" καὶ κατέγνω τοῦ ϑαύματος 

ὁ Σωκράτης μάλα γελοίως τοῦτο εἰπὼν ἀπορρῖψαι τὸν 

85 Γλαύκωνα. καὶ πολλά φησιν τῶν δοκούντων αὐτῷ περὶ 
2 5 - 

ἐκείνου σιωπήσεσϑαι. λαβὼν δ΄ οὖν, ὅτι πᾶς ὃ γιγνώσκων 
Ἃ 7 Α , ν᾿ Ἃ ς Α » ἋἋ ν 5 ὃν γιγνώσκει (τὸ γὰρ μὴ ὃν ὡς τὸ μηδαμῶς ὃν οὐκ εἶναι 

7 2 - 9 ’ --ὦ Ὰ Ἁ 

γιγνώσκειν) ἔκ τῆς ἀποκρίσεως τοῦ Γλαύκωνος μὴ δυνης 
χω ΄ΐ-“, ’ 

ϑέντος τὸ μὴ ὃν διελεῖν ὁσαχῶς λέγεται, μόνον δὲ μὴ ὃν 

80 οἰηϑέντος εἶναι τὸ μηδαμῶς ὄν. δείκνυσι τῷ μὲν ὄντι τὴν ηϑέντος ὁ μηδαμῶς ὄν, ὦ μ ὴ 

9 ἕν τη] οὐδὲν θ'͵ 1 τοῦτο] 80 τοιοῦτον 28 ἀτενρί- 
σαι, ΟΟΥΥ. ταῦ 
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-- - Α ᾿ 77 Ν Ἁ 2 » γνῶσιν, τῷ δὲ μὴ ὄντι συνεξευγμένην τὴν ἄγνοιαν. τούτων 
δὲ πάντῃ διεστώτων δείξας καὶ τὸ μέσον τοῦ ὄντος καὶ μὴ 
ὄντος ὑφεστὸς γνωστὸν ἅμα φησὶν αὐτὸ καὶ ἄγνωστον. καὶ 

2 -Ὃ᾿’ 5 . ἤ 

δύναμιν ἐπ᾽ αὐτῷ γνωστικὴν εἶναι τὴν δοξαστικήν, ἕτεραν 
οὖσαν τῆς ἐπιστημονικῆς. ἐπειδὴ δὲ ἀναγκαῖον ἦν αὐτὸν 

εἰπεῖν. τῷ διορίζει τὰς ξἕκατέρας δυνάμεις καὶ πῶς αὗται 
»- Α ἷψ ς 

δυνάμεις εἰσίν, τοῦτο μὲν ὡς ὁμολογούμενον προείληφεν. 
2. κν ᾿ , , ἰὴ ι 3 ι , νι Δ 
ἐκεῖνο δὲ κανονέίζει μόνον. ὅτε μὲν οὖν τὴν δόξαν καὶ τὴν 

ς 
ἐπιστήμην χρὴ τιϑέναι ὡς δυνάμεις, μάϑοιμεν ἂν διε- 5. τ49τ. 

λόντες τὰ πάντα εἰς οὐσίας εἰς δυνάμεις εἰς κινήσεις. καὶ 10 
Α 

τὰς μὲν οὐσίας εἰς ἀσωμάτους ἢ σωματικάς, τὰς δὲ δυνά- 

μεις εἰς ποιητικὰς ἢ παϑητιπκάς, τὰς δὲ κινήσεις εἰς χρο- 
νιμπὰς ἢ αἰωνίας. τούτων γὰρ διῃρημένων οὔτε οὐσίας 

Α Ὰ ᾿ [4 , 74 2 ΓΩ 7 2 

δυνατὸν φάναι τὰς γνώσεις καὶ δόξας (ἐν ἄλλῳ γάρ εἰσιν) 
4 2 ᾿ ς 2 ς᾽.» ᾿ Ὁ 5.» Ἷ ᾿ « οὔτε ἐνεργείας (ἀπ᾿ αὐτῶν γὰρ αἱ ἐνέργειαι, λέγω δὴ τὸ τῦ 

γνῶναι καὶ δοξάσαι), δυνάμεις ἄρα εἰσίν. εἰ δὲ ὀρϑῶς αὖ- 

τὸς εἶπεν δυνάμεις εἶναι γένος τι τῶν ὄντων [Ρ: 411], 

οὐ πᾶν τὸ ὃν δύναμις" καὶ ἔχοις ἂν διὰ τούτου τὸν ἐν τῷ 
-» π ᾿ς Ω "Ἅ “ 577 

Σοφιστῇ [ρ. 2479] γεγραμμένον ρον τοῦ Ὄντος ἑλέγχειν, 19 
ς 

ὅς φησιν τὸ ὃν τὴν δύναμιν δρίζειν, ὡς οὐκ ὄντα Πλατω-43ὔ 
“κυ .. 2 νιμόν, ὥσπερ καὶ ἐκεῖ διέσυρεν αὐτὸν προϊὼν ὁ Ἐλεάτης 

ξένος. δεῖ ὃὲ καὶ τῷ εἴδει προσέχειν τὴς ἑρμηνείας, ὕπως 

εἶπεν ἀδιορίστως δυνάμεις εἶναι γένος τι τῶν ὄντων ἀλλ᾽ 

οὐχὶ τὰς δυνάμεις οὐδὲ δὴ πάσας δυνάμεις" ὥστ᾽ εἴ τινές 

εἰσιν ὑπερούσιοι δυνάμεις, οὐδὲν πρὸς ταύτας ὃ παρὼν λό- 36 
2 ὉΝ 5 ν ΟἿ 4 2 Α Α ἊἊ 

γος, οὐδὲ εἰ τὴν ὕλην δυνάμεις ἔχειν λέγοι πρὸς τὸ ον 

αὐτὴν καὶ τὴν γένεσιν ἀντιτιυϑείς᾽ τριχῶς γὰρ ἡ δύναμις, 
προούσιος οὐσιώδης ἀνούσιος. ὅτι δὲ χρὴ διορίξειν τὰς δυνά- 

[γὴ ς ΜΝ 7 2, ὃ δ᾽.» ν δα μεις οὕτως. ὡς αὐτὸς διώρισεν, ἐφ᾽ ᾧ τέτακται ξκάστη καὶ ὃ 
ἀπεργάζεται λαμβάνοντας δῆλον. ἀπὸ γὰρ τῶν ἐνεργημάτων 30 
διαφόρων φαινομένων καὶ ἀπὸ τῶν ὑποκειμένων, περὶ ἃ τὰ 

θ ἑτέρασ 20 δυνάμει 28 ΡΙ. 4118 



ἘΠ ΤῊΝ ΠΟΛΙΤΈΜΠΑΝ 2601 

2 7 ᾽ 2 ’ μ “δ δι. 
ἐνεργήματα. διεσταλμένῶν πάπεινας διαιρούμεϑα καὶ ἑτέρας 

ΚΑ 

λέγομεν. δηλοῖ δὲ τὸ μὲν ἐφ᾽ ᾧ τέτακται πρὸς ὃ ὡς 
δ ὔὕ ’ Α [8 »} 7 Ἁ ν ’ 

Ε149ν. ὑποκείμενον τέτακται, τὸ δὲ ὃ ἀϊπεργάξεται τὴν ἐνέρ- 

1 

1 

2 

2 

ὅ 

[πο 

δ 

[-} 

σι 

Ἁ 2 2 - 4 ῳ ’ τ' δ 2 7 

γείαν τὴν εἰς ἐκεῖνο τὸ ὑποκείμενον. οἷον ἡ ἐπιστήμη 
᾽ ’ 2 42 Ἁ" -- 5, ἤ ἢ ν γφ- 2 Α - 

δύναμίς ἐστιν ἐπὶ τῷ ὄντι τεταγμένη, καὶ ἡ δόξα ἐπὶ τῷ 

᾿ μὲν ὅ σῇ δὲ μὴ ὄντι᾽ ἀπεργάξεται δὲ ἣ μὲ - πῇ μὲν ὄντι. πῇ δὲ μὴ ογάζεται δὲ ἣ μὲν γνῶ 
δ ΄-΄ωῴ “- ε Ἁ ς ΄ω “-- Ἁ 

στικοὺς ἡμᾶς τοῦ ὄντος, ἣ δὲ δοξαστικοὺς τοῦ πῇ μὲν 

ὄντος. πῷ δὲ αὖ ὄντοο" οὐ γὰρ δηλοῖ τὸ ἐφ᾽ ᾧ τέτακται 59. Ζῇ μή ς γὰρ θῃ φΟα 

τὸ αὐτῷ ὑποκείμενον. ἀλλὰ τὸ τῇ ἐνεογεία αὐτῇ ὑποβεβλη- [η ω 9 ῆ ΘΥ “ ΨΩ Ήῆ 
, -7 Α 5 ι. δ 2 ; ν 7 2 

μένον. δῆλον δὲ αὖ καὶ ὅτι εἰ τέτακται ἢ δύναμις. οὐκ 
“ , - 521λ Α 5» Α ς..2 ᾿ . 
αν εἴη πρῶτον. ἀλλὰ σοῦ αὐτῆς τὸ τάττον αὐτὴν ἔστιν 

2 

καὶ εἰ ἀπεργάξεταί τι, οὐκ ἂν εἴη ἔσχατον, ἀλλὰ μετ΄ αὐτὴν 
Α, 2 , . » , ,» ς , 2 ι - 
ὃ ἀπεργάζεται" τῶν μέσων ἄρα ἢ δύναμις. εἰ δὲ τοῦτο. 

δῆλον ὅτι πᾶσα δύναμις ἕνὸς αἰτία καὶ ἕν ἀποτελεῖ κατὰ 
» Α , . ᾽ Α ὔ δ᾽, 2. ᾿ 2 

τοῦτον τὸν λόγον εί γὰρ συλείω ἕνός. οὐβέξτι δυνατὸν ἐπ 

τῶν ἐνεργουμένων διαφερόντων ἢ τῶν αὐτῶν ὄντων ἕτέρας 
Ἁ ᾽ ; Ἂ Ἁ ν] Α Ἁ 7 25 ἢ ΟΥ͂ 

τὰς δυνάμεις λέγειν ἢ τὰς αὐτὰς τὰς τούτων αἰτίας. ὥστε 
; Τὰ δ ᾽ 94 μι ει 9 ᾽ ΝΜ Ἃ ψ Νν) κ 

μία δύναμις ἕνός ἐστιν ἔργου ὃ ἀπεργάζεται" κἂν ἢ αὐτὴ 
ἢ; “ὦ “Ὁ “1 2 - 9 Ὁ ΑΥ̓͂ 4 ς 7 

πλείω δοκῇ ποιεῖν, ἡ ἐκεῖνα ἔστιν ὕπῃ ἕν, ἢ ἡ δύναμις 

ἔστιν ὅπῃ μία οὖσα οὐ μία ἐστίν. εἰ δὲ πᾶσα δύναμις 

ἀχρώματός ἐστι καὶ ἀσχημάτιστος (δυνάμεως γάρ φησιν 
[ρ. 4119] μήτε σχῆμα μήτε χρῶμα ὁρᾶν), δῆλον ὅτι πᾶσα 

2 ΄ῳ “Ὁ 

δύναμις ἀσώματός ἐστιν κατ΄ αὐτόν᾽ πᾶν γὰρ σῶμα πεπε- 

ρασμένον σχήματος μετέχει πάντως. καὶ διὰ τοῦτο ἁληϑὲς 
καὶ ὅπερ ὁ Πλωτῖνός φησιν ΠΥ 1. 8]. τὸ καὶ ἐν μεγά- 

λοις σώμασιν εἶναι δυνάμεις οὐ μεγάλας καὶ ἐν σμικροῖς 

οὐ σμικράς, τῶν ὄγκων οὐ προστιϑέντων ταῖς δυνάμεσιν 
41 5 7 ς΄ »Ἥ 2 5 7 ι 7 ἢ ἐλαττούντων αὐτάς. τοῦτό τε οὖν λάβωμεν περὶ δυνά- 

δι ιὅοτ. μεῶς καὶ ὅπερ ἐν Νόμοις φησίν, ὅτι αἵ μὲν γναϊστι- 
ι ,ὔ 5 “ῳ 3 “- Ω' 3 3, 7 », 80 καὶ δυνάμεις ἐπὶ τῶν αἰσϑητῶν αἵ τὰ ἐλάσσονα γιγνώ- 

17 τὰσ δὺο τούτων ἴπ8. τὴ3 δαὖῦ τα 19 ροϑύ ὅπηι μὴ 
585. τη ῦ (ἀδθραὺ μὴ ὃν ὄντα ἕν ἐστιν) 24 δι ζ(ὃν» σχήματος 
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σκουσαι καὶ τὰ μείζονα γιγνώσκουσιν, ὡς ἐπὶ τῶν νοητῶν 
αἴ τὰ μείζονα καὶ τὰ ἐλάσσονα, αἵ δὲ κινητικαὶ αἵ τὰ 
μείζω κινοῦσαν καὶ τὰ ἐλάσσονα κινοῦσιν, οὐκ ἀνάπαλιν, 
ὥσπερ αἵ παϑητικαὶ αἴ ὑπὸ τῶν ἐλασσόνων κινούμεναι καὶ 

5 ὑπὸ τῶν μειζόνων κινοῦνται. ἀλλ᾽ οὐκ ἔμπαλιν. τούτων 

δὲ φανερῶν ὄντων δῆλον, ὅτῳ δόξαν καὶ γνῶσιν χρὴ δια- 

κρένειν᾽ ἐφ᾽ ἑτέροις γὰρ τετάχαται, εἴπερ τὸ γνωστὸν καὶ 
τὸ δοξαστὸν ἕτερα ἀλλήλων. 



ΠΕΡῚ ΤΟΥ ἘΝ ΠΟΛΙΓΕΙ͂ΑΙ 

ΔΟΓΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΚΝΥΝΤῸΣ ΤΙ ΠΟΤΕ 

ἘΣΤῚΝ ΤΑΡΑΘΟΝ. 

Τοὺς γνησίως φιλομαϑεῖς καὶ φιλοσόφους οὐ πλαστῶς 

5 ὃ Σωκράτης ἄρχοντας τῆς ἀρίστης πολιτείας καϑιστὰς καὶ 

ἀξιῶν ϑεωροὺς εἶναι τῶν ὅλων, οἷς καὶ τὰ διοικούμενα ὑπ᾽ 
αὐτῶν ἀφομοιοῖ, καὶ τὸ πάντων ἔσχατον αὐτοὺς μάϑημα 
γιγνώσκειν μάλιστα πάντων τυϑέμενος, ὅτι ποτέ ἐστιν τοῦτο, 
τῶν κοινωνούντων αὐτῷ τοῦ λόγου ξητησάντων, τί ποτε λέγει 

10 τοῦτο καὶ αἰνίσσεται τῶν μαϑημάτων ἁπάντων τὸ ἔσχατον, 
πολλάκις μὲν αὐτοὺς ἤδη καὶ πρότερον ἀκηκοέναι φησίν. 

ὡς ἄρα τοῦτό ἐστιν τὸ ἀγαϑόν, οὗ πάντα ἐφίεται. καὶ 

γὰρ οὐδὲ ὅποι τις τρέψῃ τὴν ἕαυτοῦ διάνοιαν [ἔχει τού- 

του τοῦ ἀξιώματος ἀμελήσας, ἔστιν φάναι. τί δὲ ἄρα ἐστὶν 
16 τἀγαϑόν, ἐπαγγέλλεται δηλώσειν, καὶ ἐπαγγειλάμενος τότε 

μὲν ὡς περὶ τοῦ ἐν ἡμῖν ἀγαϑοῦ ποιεῖσθαι φαίνεται τὸν 
λόγον, ὁπόταν ξητῇ, πότερον αὐτὸ δεῖ λέγειν ἡδονὴν ἢ 
φρόνησιν ἢ μηδέτερον τούτων (ὃ δὴ καὶ ὁ ἐν τῷ Φιλήβῳ 

εῦον. [ρ. 205544.] Σωκράτης ἐζήτησέν τε καὶ διήρϑρωσεν, ] ἀπο- 
90 δείξας ὡς οὔτε ἡδονὴ τὸ ἀγαθὸν ἡμῶν ἐστιν οὔτε νοῦς, ἣ 

μὲν ἄνους οὖσα καὶ ληφϑεῖσα παντελῶς, ὃ δὲ ἀνήδονος 
καὶ οὗτος παντελῶς), τότε δὲ ὡς περὶ τοῦ εἴδους τῶν ἀγα- 

ϑῶν πάντων, ὅπερ εἴωϑεν ἐπονομάξειν αὐτοαγαϑὸν καὶ 
σύστοιχον λέγειν τῷ αὐτοδικαίῳ καὶ τῷ αὐτοκαλῷ (καϑάπερ 

6 οὗ ΡΙ. ὟἿ δὅ009 ΤΧ δ920 7 ἀφομοιοῦν | οἵ. Ρ]. ΥἹ δ044 
18 τη8]1 ἄθ]θγθ ἔχει αὐϑτη ΒΟΥ ΘΥΘ τρέψαι 16 οἵ. ΡΙ. 

δρ0ὅὉ 22 οἵ ῬῚ]. 5068 
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“οὖ ὃ - ’ αᾶ ᾿ ἣ ) Γ᾿] 
καὶ ἐν τῷ Φαίδωνι [Ρ. 665] τὰ τρία συνάπτων ἠρώτησεν, 

εἴ φησιν ὁ Σιμμίας εἶναί τι δικαίου εἶδος καὶ καλοῦ καὶ 
ν) “Ὁ ι 2 ’ Ε ᾿ἣ 2... ᾽ὔ 
ἀγαϑοῦ" καὶ ἐν Παρμενίδῃ [Ρ. 1800] τὸν αὐτὸν τρόπον, 

Υ͂ 5“ 5 2 εἰ οἶεται τούτων ἕκαστον ὁ ΣΙωκράτης εἶδος εἶναι καϑ' αὑτὸ 
τῶν πολλῶν ἕτερον, ἠρώτηται παρὰ τοῦ καϑηγεμόνος καὶ 
ὡμολόγησεν), τότε δὲ ὡς περὶ ἄλλου τινός, οὔτε ἐν ἡμῖν 
ὄντος οὔτε εἰδητινμὴν ἔχοντος οὐσίαν οὐδ᾽ ὅλως οὐσίαν, 

».ϑ.2 » “ΠΑ 
ἀλλ΄ ἐπέκεινα, καϑάπερ φησίν, τοῦ εἶναι καὶ οὐσίας ὑπάρ- 

χοντος᾽ τοῦτο γὰρ οὔτε τῷ ἐν ἡμῖν ἐστιν ταὐτόν, ἐν τῷ 
νοητῷ τόπῳ βασιλεύειν λεγόμενον, οὐ τοῦ ἐν ἡμῖν ἀγαϑοῦ ητῷ ἶ γομέξνον, οὐ τοῦ ἕν ἡμῖν ἀγαῦου 

ὔ -ἢ »ἢΣ΄ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἡμῶν ὑπὸ τὸ νοητὸν τεταγμένων, οὔτε τῷ 
εἶδεν τῶν ἀγαθῶν, ὅ ἐστι τῷ δικαίῳ καὶ τῷ καλῷ σύστοιχον. 
διττῶν γὰρ ὄντων τῶν εἰδῶν, καὶ μόνως τῶν μὲν τὰς 
ὑπάρξεις τῶν εἰδοποιουμένων ἀφοριξόντων, τῶν δὲ τὰς 
τελειώσεις. τὸ μὲν τῆς οὐσίας γένος καὶ ταὐτοῦ καὶ ἑτέρου 
καὶ ἕῴου δὲ καὶ ἵππου καὶ ἀνθρώπου καὶ πᾶν ὅτι τοιοῦτον 
εἶδος ὑπάρξεών ἐστιν ἀφοριστικὰ καὶ ὑποκειμένων. τὸ δὲ τοῦ 
ἀγαϑοῦ καὶ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ δικαίου καὶ εἶ τι ἀρετῆς 
5 ς 7 ᾿ ᾿ ν - ς΄ 7 ν ἢ » ᾿ “,  Φ εἶδος, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ τῆς ὑγείας καὶ ἰσχύος καὶ πᾶν ὅτι 

᾿ Ἁ - ιν ὔ [4 2 νι - Α ς τοιοῦτον. τελειωτικὰ τῶν ὑποστάσεών ἔστιν. καὶ τῶν μὲν ἢ 
2..,,ἢ) 7 ς “-“ -" Α Α 9 ᾽ς -- Α ν᾿ ἍἋ οὐσία πάντων ἡγεῖται, τῶν δὲ τὸ ἀγαϑόν᾽ πᾶν γὰρ τὸ ὃν 

1ὅ 

20 

οὐσίας ἀνάγκη | μετέχειν, ὡς αὐτός φησιν, καὶ πᾶν τὸ ξ. 1δ1τ. 
σωστικόν τινος καὶ τέλειον ποιοῦν ἢ φυλάσσον ἀγαϑὸν496 
ὑπάρχει, ὡς καὶ τοῦτο δοκεῖ τῷ «Σωκράτει [Χ 6085]. δύο 
δὲ τούτων ἡγουμένων, τῆς μὲν τῶν ὑπαρκτικῶν εἰδῶν, τοῦ 
δὲ τῶν τελειωτικῶν,. ἀνάγκη ϑάτερον ὑπὸ ϑάτερον εἶναι, 
λέγω δὴ τὸ ἀγαϑὸν τὸ τῶν τελειοτήτων τὴν συστοιχίαν εἰ- 
ληχὸς ὑπὸ τὴν οὐσίαν τὴν τῶν ὑπαρπτικῶν αἰτίαν, εἴπερ 
2 2 Α ν} Α ῖ ι 2 Ἃ 3 “-“ ᾽,,ἢ ν᾽ ὃν ἔστιν τὸ ἀγαθὸν καὶ τί Ὅν. ἢ γὰρ τῇ οὐσίᾳ ταύ- 

- ἐ 4 
» 2 Ἃ ΟΥ̓ Ἁ νῚ ᾽ς,» κι ’ 2 ’; τόν ἐστιν ἢ ἕτερον παρὰ τὴν οὐσίαν, ἣν γένος ἐδείχνυ 
» 2 - 

τοῦ ὄντος ὃ ᾿Βλεάτης ξένος. καὶ εἰ μὲν τῇ οὐσίᾳ ταὐτόν, 

6 οἵ γτυδχῖτηθ ΡῚ. 8609" 9 τῷ φτΐαβ Ὁ] τῶν | οἵ. Ρ]. δ089 
18 βϑῃῦτηηθ μόνως 81 οἵ ΡΙ]. ϑορῇ. 2488 μαα. 

25 
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ἄτοπον. οὐ γὰρ ταὐτὸν τὸ εἶναι καὶ τὸ εὖ εἶναι" εἰ δὲ 
ἕτερόν τι τῆς οὐσίας, ἀνάγκη μετέχειν αὐτὸ τῆς οὐσίας" 
ἐκείνη γὰρ πάντων γένος τῶν εἰδῶν. εἰ δὲ τὰ γένη πρεσβύ- 
τερα τῶν εἰδῶν, οὐκ ἂν εἴη τοῦτο τὸ ἀγαϑὸν βασιλεῦον 
τῶν νοητῶν. ἀλλὰ ἐκεῖνο, ὑφ᾽ ὃ καὶ τοῦτο τέτακται καὶ 
εἶδος ἅπαν. τὸ ὄν, ὅπερ ἐστίν. καὶ τῶν ἄλλων γενῶν τοῦ 
ὄντος ἡγεμονοῦν. ὅταν ἄρα τὸ ἀγαϑὸν βασιλεύειν λέγῃ τῶν 
νοητῶν ἐκ τῆς περὶ τὸν ἥλιον ἀναλογίας ὁρμώμενος. οὔτε 
τὸ ἐν ἡμῖν ἔοικεν ἀγαϑὸν λέγειν, ὅ γέ ἐστιν ἐν ἡμῖν, ἀλλ᾽ 

1ὸ οὐκ ἐν ἐκείνοις, οὔτε τὸ τῷ καλῷ καὶ τῷ δικαίῳ σύστοιχον, 

, ὅ γέ ἐστιν ἄλλου μετειληχὸς καὶ τὶ ὄν, ἀλλ᾽ οὐ, ἁπλῶς ὄν. 
καίτοι γε. ὥσπερ ἔφαμεν; ἤρξατο μὲν ὡς τὸ ἐν ἡμῖν ἀγα- 
ϑὸν ζητῶν (καὶ γὰρ τοῦτο ἦν τὸ πράγματα, παρέχον τοῖς 
ξητοῦσιν, εἶτε ἡδονὴν αὐτὸ λεκτέον ἐστὶν εἶτε νοῦν ἢ φρό- 

τι νησιν), προϊὼν δὲ ἐκεῖνο τὸ ὡς εἶδος ἀγαϑὸν χωρὶς ὃν ὡς 
τὸ δίκαιον μνήμης ἠξίωσεν, καὶ μέχρι γέ τινος ὡς πέρα 

δ τῦτν. τῶν εἰωθότων οὐδὲν ἀπομαντευόμενος ἐχρῆτο τῷ λόγφ᾽" 
τέλος δὲ εἰπὼν αὐτὸ τῆς οὐσίας εἶναι τοῖς γιγνωσκομένοις 
αἴτιον. ἐπέκεινα ὃν οὐσίας αὐτὸ καὶ τοῦ εἶναι παντελῶς. 

0 ὑπερϑέων ἐγένετο δῆλος καὶ τὸ ὡς εἶδος ἀγαϑόν. δοκεῖ 
τοίνυν μοι τρόπον τινὰ τοῖς ἐπαναβασμοῖς χρήσασϑαι τῶν 
περὶ τοῦ ἀγαϑοῦ λόγων δαιμόνιον. τριττὰ λαβὼν ἀγαϑά, 
ὧν οὐδ᾽ ἂν γένοιτο πλείω, τὸ μὲν ἀμέϑεκτον καὶ ὑπερού- 
σιον, τὸ δὲ οὐσιῶδες ἀμέϑεκτον. τὸ δὲ μεϑεχτόν (τοιοῦτο 

85 γὰρ τὸ ἐν ἡμῖν, οὐσιῶδες δὲ τὸ εἰδητικόν, ὑπερούσιον δὲ 
τὸ οὐσίας ἐπέκεινα δηϑέν)" εἰ δὲ βούλει, τὸ μὲν ὡς ἕξιν 
λαβὼν ἐν ὑποκειμένῳ οὖσαν, τὸ δὲ ὡς οὐσίαν καὶ ὡς μέ- 
ρος οὐσίας. οἷον εἶδος, τὸ (δὲν μήϑ᾽ ὡς ἕξιν μήϑ᾽ ὡς 

μέρος. καίτοι γε δόξειεν ἂν ξκάτερον ἐπάγειν τῷ πρωτίστῳ 

Φι 

8 ἐκείνην ὅ ἐκεῖνο ὑφ᾽ ὃ τα] ἐκείνου ἐφ᾽ ὃ τηΐ (νυ ΘΟΧΡ. 
τηΐ ἃν.) 8 οὗ ΡΙ]. δο088 1 ἄλλου Ὀ] ἀλλ᾽ οὐ 12 οὗ 
Ῥ. 495, 388 16 ὡς πέρα] ὥσπερ ἕν 20 ὑπερϑέων ἐγ. δῆλος] 
ὑπερϑεον ἐγ. δηλοῖ ῶ6 ὡσ (810) δηΐθ ἔξυν 585. τη ὗ 
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τῶν ἀγαϑῶν, τὴν μέν, ὅταν λέγῃ τὴν τἀγαϑοῦ ἕξιν [ρ. 0951, 

τὸ δέ, ὅταν ἕν τι ποιῇ καὶ αὐτὸ τῶν νοητῶν, ἰδέαν τοῦ 
ἀγαϑοῦ λέγων καὶ ἔτι νοητὸν λέγων καὶ γνωστὸν καὶ ἐκεῖνο, 
παϑάπερ καὶ τὸν ἥλιον ἕν τι τῶν ὁρατῶν καὶ τοῦδε τοῦ 
κόσμου μέρος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὅπως λέγεται μικρὸν ὥστε- 

2 ’ ζς., Ἃ 2 4 ᾿ " Ἁ οον ἔσται καταφανές, ἡνίκα ἂν ἐξεργαζώμεϑα τὴν περὶ τὸ 
»Ὺ»"΄Ὃ»ῬἌ.ἽἬ Ἁ 

ἀγαϑὸν ἐκεῖνο καὶ τὸν ἥλιον ἀναλογίαν. 
Νυυὶ δὲ ἀναλάβωμεν τὰς δήσεις πρῶτον, ἐν αἷς τό τε 
δ᾽ »ν Ἁ φ -»"“»" ἐν ἡμῖν ἀγαθὸν ἤρξατο σκοπεῖσθαι καὶ ἐπὶ τούτῳ τὸ ἐν 

τοῖς εἴδεσιν, ἔπειτα προσέϑηκεν ἐκ τρίτων, ὅσα ἐπ᾽ ἄλλο τι 
Ἁ - 

πρὸ τούτου μετέστησεν τὴν ϑεωρίαν. εἰπὼν γὰρ ὅτε ἡ τοῦ 

ἀγαϑοῦ ἰδέα μάϑημα τὸ μέγιστόν ἐστιν, ἢ καὶ τὰ δίκαια 7 μασϑημ μὲγ Ἢ 
᾿ 5 , μ ι 2 , 

καὶ τἄλλα προσχρησάμενα χρήσιμα καὶ ὠφέλιμα] 

ἀποτελεῖται. καὶ ὅτι αὐτὴν οὐχ ἱκανῶς ἴσμεν, καὶ 1. τδ2τ. 
7ὔ δ ; - » “Ἅ 3 Φ᾽»"ν ν -»Ἥ ἵ “ 

τούτων ῥηϑέντων κοινῶν καὶ τῷ ἐν ἡμῖν ἀγαϑῷ καὶ τῷ 

ἐν τοῖς εἴδεσιν καὶ τῷ ὑπονοουμένῳ πρὸ πάντων εἶναι τῶν 
- “4“1κ Ἁ .κ- 9 - ῖ } ὔ , 9 

νοητῶν (ἰδέα γὰρ τοῦ ἀγαϑοῦ καὶ τὸ μετεχόμενόν ἔστιν 

εἶδος καὶ τὸ νοητόν, ὅ ἐστι χωριστόν, καὶ τὸ πρὸ τῶν νοη- 
τῶν. εἴπερ τὸ τῆς ἰδέας ὄνομα δηλοῖ [ἡ] τὸ πρὸ πάντων 
Γδ ᾿ 2 , ) ΙΒ. , δ᾽ 5' δ 96 , » α 
ἰδρυμένον ἑφετόν τούτων οὖν δηϑέντων ἐπήγαγεν, 

ὅτι τὸ ἀγαϑὸν οὗ μὲν φρόνησιν οἱ κομψότεροι λέγουσιν, οἵ 
δὲ ἡδονήν. οἷς καὶ ὁ ἀκροατὴς ὡς γνωρίμοις συνεχώρησεν 

καὶ ἠξίωσεν γνῶναι τὴν τοῦ Σωκράτους περὶ τούτων κρί- 
. τ ᾿ι ᾿ 2 2 ἜΣ; Α ’ 4. “' 

σιν ὁ δὲ ὅτι μὲν οὐκ ἔστιν τὸ ἀγαθὸν φρόνησις οὐδ΄ αὖ 
ν ’ Α 2 2 4 7 ’ Ω -»"Σ 

ἡδονή, συντεμὼν ἔδειξεν. ἐρωτώμενοι γάρ, φησίν, οἱ ταῦτα 
ὔ 2 -» ΄, νι 2 ΄ Χ ν᾿ ς - 

διορέζοντες,. εἰ πᾶσα φρόνησις τὸ ἀγαϑόν, οἷον καὶ ἢ τῶν 

ξυλίνων σκευαστῶν καὶ ἢ τῶν ἄλλων, οὐκ ἀξιοῦσιν, ἀλλὰ 
Ι ᾿ “, 2 “ , 3 : 5 σπροστυϑέασιν τὴν τοῦ ἀἁγαϑοῦ φρόνησιν ἀγαϑὸν εἶναι. γε- 

»᾽»᾽ ͵ 2 - [ἡ “- Α 7 

λοῖόν τι πάσχοντες. ἐν τῷ ὅρῳ τοῦ ζητουμένου τὸ ξητού- 

μενον αὐτὸ παραλαμβάνοντες. καὶ αὖϑις τὴν ἡδονὴν ἀγα- 

8 οἵ ΡῚ. δ058 11 οἵ, ΡΙ]. 6048 οὐ δ0δ8 19 ὩΟΪᾺΪ 8011- 

Ὀοτο δηλοίῃ 1 οἵ, ῬΙ. ΤΥ 4289 
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ϑὸν τιϑέντες ἀναγκαζόμενοι ὁμολογεῖν ἡδονὰς εἶναί τινας 
κακὰς περιάγονται εἰς τὸ λέγειν εἶναί τινα κακὰ τῶν ἀγα- 

“-“ὩὡὋ . -«- 2 5 ϑῶν᾽ τοῦτο δὲ ἀδύνατον, τί ποτε δέ ἐστιν, οὐκέτ΄ εἶπεν 
ρον, ᾿ ν ; 2 - Α 2 » , αὐτός" ἔδει γὰρ πάντας ἀνακινῆσαι τοὺς ἐν τῷ Φιλήβῳ 

2. ξ΄ -»Ὕ -"Ἥ 

5 λόγους; ἐξ ὧν ἔδειξεν ἐν τῷ μικτῷ τὸ ἀγαϑὸν ἐν ἐκείνοις. 

9 

ταῦτα δ᾽ οὖν ὅτι περὶ τοῦ ἐν ἡμῖν ἀγαθοῦ τὴν ζήτησιν 

ποιεῖται, παντὶ γνώριμον" καὶ δὴ καὶ αὐτὸς ἐδίδαξεν ἐπα- 
γαγών. ὅτε δίκαια μὲν καὶ καλὰ πολλοὶ ἂν ἕλοιντο 
καὶ τὰ δοκοῦντα κεχτῆσϑαι;, ἀγαϑὰ δὲ οὐδενὶ ἀρκεῖ τὰ δο- 

ἔ1ὅ8ν. κοῦντα »τᾶσϑαι, ἀλλὰ τὰ ὄντα ξητοῦσιν. ἐκ γὰρ τούτων 

18 

20 

28 

δῆλον, ὅτι τὸ ἀγαϑὸν τὸ κτητὸν ζητεῖ, καὶ οὐ τὸ χωριστὸν 
“Ἃ ς “ς 2 ι »»»ν 3 , 571} . 2 ς ὦ εν ι ὃν ἡμῶν" οὐ γὰρ ἐκεῖνο ἑκτώμεϑα, ἀλλὰ τὸ ἕν ἡμῖν, ὃ καὶ 

ἀπομαντευομένην πᾶσαν ψυχήν φησιν πράττειν ἅπαντα τῆς 

᾿τήσεως αὐτοῦ χάριν [ρ. ὅ055]. καὶ μέχρι τούτου προῆλϑεν 

ὃ περὶ τοῦ ἐν ἡμῖν ἀγαϑοῦ λόγος, κτητὸν αὐτὸ καὶ ἕἑκτὸν 
παλέσας. μετὰ δὲ τοῦτο τὸ ἀγαϑόν, διορισάμενος τὸν περὶ 
αὐτοῦ λόγον ὡς μείζονα ὄντα τῶν προκειμένων, τοῦ [Γλαύ- 
κῶνος κινήσαντος ὅπως ἂν ἐνδείξηται τί τὸ τῷ ὄντι ἀγα- 

, Ο ᾿ ς ι ς..) ΚΩΡΘ ». ὦ ϑόν, ὥρμησεν μέν, ὡς καὶ αὐτός φησιν [ρ. 6065], οὐχ ὅτι 
“" -»“Ὕ 2 χχ Ἁ -Ὁ ἐστὶν εἰπεῖν τὸ ἁπλῶς ἀγαϑόν, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ ἐν ἡμῖν, 

ἀλλὰ τέ τὸ ἐοικὸς αὐτῷ. καὶ γὰρ οὐ τὸ ἐν ἡμῖν διὰ τῆ ς αὐτῷ. γὰρ οὐ τὸ ἐν ἦμ ἧς 
[4 ᾽ὔ - “ εἰκόνος δομήσας ποιῆσαι σαφές, ἀλλὰ τὸ ἁπλῶς, δεδήλωκεν 

9 “᾿" 

εἰπών ἀλλ΄, ὦ μακάριε, αὐτὸ μὲν τί ποτέ ἔστι τὸ 

ἀγαϑὸν ἐάσωμεν τὸ νῦν εἶναι" πλέον γάρ μοι φαίνε- 

ται ἢ κατὰ τὴν παροῦσαν δρμὴν ἐφιπέσϑαι τοῦ γὲ 
- -ὝἭ χω - 2 

δοκοῦντος ἐμοὶ νῦν. ἀφ᾽ οὗ κἀκεῖνο συλλογίδαιτ᾽ ἂν 
ΟΡ “4 2 ς᾽» - “ -ἢΣ »} -“ τις. ὅτι κἂν ἐξ εἰκόνος τι δοκῇ λέγειν περὶ τοῦ ἀγαϑοῦ 

κἂν παραγυμνοῦν τι τῶν ἀπορρήτων, ἀλλ᾽ οὐ παντάπασιν 

4 οἵ, ῬΒ1|Θ6Ρ. ὃὅ9 ραα. δ 8 ἐνεῖναι 8 οὗ ΡΙ. δοδᾶ 
11 ξητεῖν [χωριστὸν ὃν Ὁ] χωριστὸν ποῖον ταῖ χωρίσ που 

ὃν τοἫῦἙ 22 ὡρμησξδν)] ὦ ΘΧΡ. τὴῖ, ἐν 6Χ αὐ) τη (ρΟ5515 βουνϑῦο 
ὥρμησεν 5ΒοΥΊ θα ὅτι γὰρ Ῥτὸ καὶ γὰρ) 28 μακάριοι ΡΒ]. 
2ὅ παροῦσαν Β].] δοκοῦσαν 26 τὰ νῦν ῬἸ. 

Ῥβοσισβ, 6. Ἐ τ ΟἹ]. 18 
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ὅλην ἐκφαίνει τὴν περὶ αὐτοῦ ἀλήϑειαν. καὶ ἴσως τοῦτό 
γε διὰ τοὺς Θρασυμάχους καὶ τοὺς Κλειτοφῶντας. οὐκ 
ἀξιῶν ἐν σοφισταῖς τὰ μυστικώτατα ἐκφαίνειν. διὸ καὶ ἑξῆς 
εἰπὼν ὑπερούσιον εἶναι τὸ ἀγαϑόν, τοῦ Γλαύκωνος δαιμο- 4 

νίαν εἶναι φάντος τὴν ὑπερβολὴν ἐπέπληξε, γελοίως αὐτὸν 427 
» 5 » Α Ἁ εἰπεῖν ἀποφηνάμενος. εἶϑ᾽ ὡς πενεμβατοῦντος πρὸς τὴν 

α«"“ [4 ϑέαν τοῦ πάντων ἐπέκεινα πάλιν πολλά φησιν παραλείψειν 
- " ω ᾿ 

ἑκὼν εἶναι τῶν ἑαυτῷ δοκούντων καὶ μόνην τὴν περὶ τὸν] 
ἥλιον ἀναλογίαν γυμνώσειν᾽ εἰ δ᾽ ἦσαν οἱ ἀκροαταὶ τοῖς 1. τὅ8τ: 
τοιοῖσδε λόγοις προσφερεῖς,. πολλῶν ἂν καὶ ὄντως ϑεολογι- 10 

- ῳ ΄“« - » κῶν ἡμᾶς ἐπλήρωσεν περὶ αὐτοῦ λόγων. ἀλλ᾽ οὖν, ὕπερ 
272 2. ὁ κ - 2 ς᾽ 3 - ι ζ΄ ν᾿ φῳ.2 
ἐλέγομεν. ἀπὸ τοῦ ἐν ἡμῖν ἀγαθοῦ, περὶ οὗ καὶ ἑξήτουν 

δ , ς ν΄ ;» Ἂς , 2 2 Ἃ Α 3 ᾿ οὗ φρόνησιν αὐτὸ λέγοντες ἢ ἡδονήν, εἰς αὐτὸ τὸ ἀγαϑὸν 
μεϑιστὰς τὴν ζήτησιν (οὐδὲ γὰρ τὸ τὶ ἀγαϑον ἄνευ τοῦ 
ἁπλῶς ἀγαϑοῦ γνῶναι δυνατόν) καὶ τῆς εἰκόνος ἀρχόμενος 

τῆς κατὰ τὸν ἥλιον πρῶτον μὲν παρακελεύεται τοῖς ἀκροα- 
»" ͵ Ἃ ’ 9 -Ὁ Α 7 - 

ταῖς παραφυλάττειν, μὴ κίβδηλον ἀποδῷ τὸν λόγον τοῦ 
Ἁ - Α τόκου [ρ. δὅ075]. τὸν μὲν ἥλιον τόκον ἀποκαλῶν. τὴν δὲ 

[4 9. κ - 2 ᾽ ’ ᾽ 2 » κιβδηλίαν ἀπὸ τῶν ἐν νομίσμασι τόκων μεταγαγών, ἐνδεικνύ- 
μενος δὲ τοῖς οὐδὲ τούτων παρέργως ἀκούουσι τῶν ἐν παι- 
διᾶς μοίρᾳ λεγομένων, ὡς ἄρα ἐπισφαλῆς ἐστι τρόπος δι- 

ων ἢ 3 

δασκαλίας ὁ διὰ τῆς ἀναλογίας. δέος γὰρ μὴ κατ΄ ἄλλο τι 
Α ’ ’ »" 2 2. ὦ ς »} τὰ πράγματα μεταϑέοντες καὶ οὐ καϑ' ὅσον ἡ ἀναλογία 

παρείληπται. σοφισώμεϑα τὴν ἀπόδειξιν. οἷον καὶ ἐν τού- 
2 ἣ 5... Ὃν - 2 -»" Α Ὁ 2 - ξ 

τοῖς, εἰ λέγοντος αὐτοῦ τῷ ἀγαθῷ τὸν ἥλιον ἀναλογεῖν, ἢ 
» 2 2 ς 9 - “ 9 [4 Ά 

φωτός ἐστιν αἴτιος, ὡς ἐκεῖνο τῆς ἀληϑείας. λαμβάνοι τις 

τὸν ἥλιον οὐκέτε μόνον αἴτιον φωτός. ἀλλὰ ἢ κινούμενόν 
2 ι -“ ι 2 ἡ - 9 -“- Α Ω 9 Ἁ 

ἐστιν. καὶ ξητοῖ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀγαϑοῦ τὸ ὑμοιον. οὐ γὰρ 
21 Ὰ Α - 2η»7 7 ς κ - Μ ν} Ἁ 

ἔτι φυλάττει τὸν τοῦ ἡλίου λόγον ὁ τοῦτο δρῶν" οὐ γὰρ 

6 ἀποφηνψάμενοσ ἴ παραλήψειν 9 γυμνάσειν, οοΥτ. ὟΥ 6.4]. 
14 μεϑιστάντασ 171 ἀποδῶ |[ οἵ. Ρ]. 6079 τοῦτον δὲ δὴ οὖν 

τὸν τόκον τε καὶ ἔχγονον αὐτοῦ τοῦ ἀγαϑοῦ κομίσασϑε 18 τὸ 
δὲ κίβδηλον τιῦ 19 τύπων Ὁ 20 παιδείας 29 φυλλάττει 
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ἢ αἰτιατὸν ὃ ἥλιος, εἴληπται κατὰ τὴν ἀναλογίαν, ἀλλ᾽ ἢ 
αἴτιον μόνον. ἐπεὶ καὶ ἀδύνατον ἦν τῷ ἀγαϑῷ τι λαβεῖν 

κατὰ πάντα ὕὅμοιον᾽ πᾶν γὰρ τὸ μετ᾽ ἐκεῖνο προσλαβόν τι 
χεῖρον ἐκείνου γέγονεν, τὸ μὲν νόησιν, ὡς νοῦς, τὸ δὲ 
κίνησιν, ὡς ψυχή, τὸ δὲ γένεσιν, ὡς σῶμα. κἂν ἐν νοῖς 

εδν. οὖν λαμβάνῃς τὸν πρῶτον νοῦν, ὡς τῷ ἀγαθῷ ἀνάλογον, 

10 

15 

20 

25 

90 

“4Ζτλ ᾽ 2 - 5. «ἡ »Ὗ 9 - ΒΕ Ἁ 2. ἃ 
ἰδὲ μόνον ἕκεῖνο καϑ' ὃ τῷ ἀγαθῷ ἔοικεν, μὴ καϑ' ὃ 

ἐκείνου κεχώρισται. κἂν ἐν αἷς κἂν ἐν σώμασι. δεῖ γὸ ἕ χῶρ ἴω ψυχαῖς κἂν ἕν σώμασι. ὁἐεν γὰρ 
5 Α 9 - - 9 - Ἁ “ 

εἶναι τὸ ἀναλογοῦν τῷ ἀγαϑῷ, μετὰ τῆς ὁμοιότητος μέντοι 
} Ἁ 9 ἴή 5ῇ ΝΜ Ω Α 9 ᾿ [4 ι ῳ Ϊή 

καὶ τὴν ἀνομοιότητα ἔχον᾽ αἱ δὲ ἀναλογίαν καὶ οἵ λόγοι 

οὐχὶ κατὰ τὸ ἀνόμοιον λαμβάνονται πάντων, ἀλλ᾽ αὐτὸ 
3 “Ὥ 

τοὐναντίον κατα τὸ ὅμοιον. ταύτην δ΄ οὖν τὴν εὐλάβειαν 
ἀξιώσας εὐλαβηϑῆναι τοὺς κοινωνοὺς τῶν περὶ τοῦ ἀγαϑοῦ 
λόγων, καὶ ἤδη μέντοι τῶν λόγων ἀρχόμενος καὶ διορίσασϑαι 
ἐθέλων, ὡς ἄλλα μὲν τὰ νοητά ἐστιν εἴδη, ἄλλα δὲ τὰ 

αἰσϑητά, [δ] διαμνημονεύει τοῦ τε αὐτοκαλοῦ καὶ τοῦ αὐὖτο-- 
- κ΄ ν “ -Ὡ- « 

ἀγαθοῦ, ταῦτα μὲν ὡς εἴδη τῶν πολλῶν καλῶν ϑέμενος 

καὶ ἀγαθῶν, διορίζων δὲ οὑτωσί" καὶ τα μὲν ὁρᾶσϑαί 
φαμεν, νοεῖσϑαι δὲ οὔ, τὰς δὲ ἰδέας νοεῖσϑαι μέν, 
δρᾶσϑαι δὲ οὔ [». ὅ015]. καὶ μέχρν τούτων δῆλός ἐστιν 
εἰς τας ἰδέας ἡμᾶς ἀναπέμπων καὶ τὰ καϑόλου τα πρὸ τῶν 

πολλῶν, ἐν οἷς εἰώϑει τὴν πραγματείαν ἔχειν ὃ Σωκράτης, 
ς. κ᾿ Α Α } 2. Α Α 9 Α δ 7 }} -» αὐτὸ τὸ καλὸν καὶ αὐτὸ τὸ ἀγαϑὸν ὁριζόμενος καὶ τῶν 

πολλῶν ἀγαϑῶν ἢ καλῶν ἀναχωρῶν. καὶ εἰ μηδὲν ἄλλο 
προσέϑηκεν, οὖκ ἂν ἔγωγε συνεβούλευσα τοῖς Πλάτωνος 
φίλοις ἄλλο τι νοεῖν τὸ ἀγαϑὸν ἢ τοῦτο δὴ τὸ τῶν εἰδῶν 
αἴτιον καὶ πρώτιστον ἐν τοῖς τελειωτικοῖς τῶν ὄντων εἴδεσιν, 

9 ΄“Ὁἢ 5 πᾳὦ:ρ᾽ ὑφ᾽ ὃ καὶ τὸ καλὸν καὶ πᾶν εἶδος ἀρετῆς, ὥς που καὶ 
»Ὕ “ 5 2 Ἁ Α -“- 9 ’ ξ ’ 

μιπρῷ πρότερον εἴπομεν. ἐπειδὴ δὲ τῆς ἀναλογίας ἁψά- 

μενος τῆς περὶ τὸν ἥλιον καὶ τὴν ὄψιν καὶ τὸ φῶς ϑαυ- 

7 ἰδὲ] εἰ δὲ 9.8ῃ ζύμοιονν εἶναιϑ (ἐοικέναι 641.) 11 τὸ 
Ὁ] τὸν [ πάντως Ὁ 16 ἃ 46]1.Ὁ 18 οὑτωσί τα5] οὕτωσ τα] μὲν 
δὴ ΡΙ]. 19 τὰς δ᾽ αὖ ΡΙ 28 ὥς Ὁ] ἕωόσ 29 οὗ 270, 18 Βαα. 
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μαστῶς ὅπως τας μὲν ἰδέας πάσας νοητὰς οὔσας, τὸ αὐτο- 
καλὸν [ τὸ αὐτοαγαϑὸν τὸ αὐτοδίκαιον, καὶ οὐ ταύτας 1. 1δ4τ. 
μόνας, ἀλλὰ καὶ τὰς τῶν πράξεων καταλάμπεσϑαί φησιν 
ὑπὸ τοῦ ἀγαϑοῦ, τοῦτο δὲ τὴν τελειότητα καὶ τὴν ὕπαρξιν 

«« “« Ὁ, “ ῳ “ἷὖῳ “ “- 

ἐνδοῦναι τοῖς νοητοῖς πᾶσιν. ὡς καὶ τῶν οὐσιῶν καὶ τῶν 

τελειοτήτων αἴτιον καὶ αὐτὸ τούτων ἐπέκεινα ὄν, σκοπεῖν 
ἀξιῶ, μήποτε τὸ μὲν εἰδητικὸν ἀγαϑὸν ὁμοῦ τῷ καλῷ μνή- ἀξιῶ, μή μ ῇ γ ὁμοῦ τῷ καλῷ μνή 

2 .ὕ ς 5 [κ᾿ 
μης ἠξίωσεν, ὡς εἶδος ἕν τι τελεσιουργόν, ἵνα λάβῃ τὰ εἴδη 

πάντα πρὸ τῶν πολλῶν εἶναι τὰ νοητὰ πρὸ τῶν ὁρατῶν, 
2 - ἀναβαίνει δὲ ἐπ΄ αὐτὸ τὸ πρώτιστον τῶν ὅλων αἴτιον ἐν- 

τεῦϑεν, ὃ δὴ κρείττονε μὲν ὀνόματι τοῦ ἀγαϑοῦ προσειπεῖν 
οὐκ εἶχεν (πάντων γὰρ τἀγαϑὸν σεμνότατον καὶ πάντα τοῦ 
ἀγαϑοῦ ἐφίεσϑαι πεπίστευται" οὐ δὲ πάντα ἐφίεται, τοῦτο 

Α 

πάντων αἴτιον), εὐλαβηϑεὶς δὲ μή πῃ ἄρα τοιόνδε τι τὸ 
πρῶτον ὑπολάβωμεν. οἷον τὸ ἐν ταῖς ἰδέαις ἀγαϑὸν τῆς 

λ ὔ ’ 5 δ στ Ἁ Ἁ 2 Ἁ ὃ ξ τελειότητος μόνης αἴτιον ἑκάστοις. τὴν μὲν ἀρχὴν ἔδειξεν 
αὐτὸ καὶ ἐπιστήμης καὶ ἀληϑείας ἐπέκεινα, καϑάπερ ὄψεως 
καὶ φωτὸς τὸν ἥλιον, εἰς δὲ τὸ πρόσω προϊὼν καὶ τῶν 
νοουμένων πρωτουργὸν αἴτιον καὶ ὑπερούσιον, ὡς τὸν ἥλιον 
ον ’ . ἢ ΟὟ ᾿ » 2 » “ 2 “ ι 
ὑπὲρ γένεσιν" καὶ οὕτω δὴ τοῦ ἐν τοῖς εἴδεσιν ἀγαϑοῦ καὶ 

τοῦ καλοῦ μέντοι καὶ τῶν νοητῶν ὕλων οὐσιῶν τἀγαϑὸν 
αἰτίαν τὴν πρώτην ἀπέφηνεν. 

Ω Α Ἁ ᾽ Ἁ Α - 9 ’ 

Ἵνα δὲ μὴ παραδράμωμεν τὴν διὰ τῆς ἀναλογίας δὲ- 
-« “ Ἁ “ 

δασκαλίαν. σκόπει πῶς φησιν τῷ μὲν ἀγαθῷ τὸν ἥλιον 
»"» ἰ ’ - ἀναλογεῖν᾽ κατ᾽ ἄλλο μὲν οὐδέν (λέγω δὲ οὐ καϑόσον σῶμα 

3 

ἔχει καὶ τόπον σωματικόν, οὐ καϑόσον κινητόν), καϑ' ἕν 
ὦ ς ο-ὦ» 

δὲ μόνον τὸ αἴτιον εἶναι φωϊτός, δι᾿ οὗ τὰ δρώμενα :.154ν. 
’ ς ;- ᾿ 5 -᾿ Δ , ᾿ » - 4. 

πάντα ὁρατὰ καὶ αὖ τῇ ἁληϑείᾳᾷ τὸ τοιοῦτον φῶς. οὐχὶ 

8 δηΐθ πράξεων ὑπαρχόντων ΘΟΧρΡ. τοῖ; δβθηθθηθδπη. ὨΟῺ 
ῬΥΟΥΒΤΙΒ ΘβΒΘαῦΟ 6 αὐτὸ Ό] αὖ τὸ 8 οὗ ΡΙ. δ07}Ὁ καὶ αὐτὸ 
δὴ καλὸν καὶ αὐτὸ ἀγαϑὸν.... | 2άϑη ταῖ, β 58. τη 1ὅ δ 

«(τὸΣ τῆς 19 νοουμένων Ὁ] ηϑουμένων 22 ἀπεφηῖνεν 
᾿ΠΠὩ8 αὖ τῇ] ἀῦτηδ (800. ροδυϊὺ οὖ σ Θχρ. τηὖΐδ; βυθϑθαιϊ ἀνα- 

λογεῖν οΧ γ. 2ὅ [| οἴ, Ρ]. δ089 [ τὸ 85. τη 

μὰ “τι 

᾿Θ 0 

2ῦ 
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καϑόσον διαστατὸν ἢ ἀναπλάσεις ἔχει παντοίας, ἀλλὰ μόνον 
καϑόσον αἰτίαν παρέχεται τοῖς ὁρατοῖς τοῦ ὁρᾶσϑαι καὶ τοῦ 

-ὠ - δ ΄χῳ ΄ -“ « 

ὁρᾶν τοῖς ὁρῶσιν, ὡς ἡ ἀλήϑεια τοῖς μὲν νοητοῖς τοῦ νο- 
εἶσθαι, τοῖς δὲ νοοῦσι τοῦ νοεῖν᾽ τὰ δὲ ὁρώμενα τοῖς νοου- 

, ΜΠ ς 2 » 2 ι [έ 9 2. ς ς» 
μένοις. οὐχί ὡς ἔν τόπῳ ὄντα καὶ κινούμενα, ἀλλ᾽ ὡς ὁρώ- 

4 "Ὁ ῳ -“οα φ' 

μένα μόνον. δεῖ γὰρ ὡς εἴπομεν ἐν ταῖς ἀναλογίαις ἢ 
Ω’ ᾿ ΩΥ͂ -“Ψ ’ 2 »" 2 -οὖ ὅμοια βλέπειν ἕκαστα τῶν λαμβανομένων ἐν τοῖς αὐτοῖς 

3 Ξ' “Ὁ ΄“ΦΨὉἦΓ κῳ λόγοις, ἀλλ΄ οὐχ ἢ ἀνόμοια καὶ τῶν αὐτῶν ἐστι λόγων τῶν 
“ εἰλημμένων ἐκτός. Τούτων δὲ οὕτως ληφϑέντων δείκνυται 

10 δηλονότι τἀγαϑὸν ἐπέκεινα νοῦ καὶ ἐπιστήμης, ὡς ὃ ἥλιος 
τῶν αἰσϑητῶν καὶ τούτων μάλιστα τῆς ὄψεως. καὶ διὰ 

’ 2 - [έ “ 5 Δ᾽ 2 ξζς »ν ν᾿ 2 Α 
ταύτης ἄρα τῆς λήψεως φαίνεται οὐδ΄ ἐν ἡμῖν τὸ ἀγαϑὸν 

“ὠ 3 ᾽ὔ ι -Ὁ ’ ν) “ 57 Α 2 Ὁ τῇ ἐπιστήμῃ καὶ τῇ φρονήσει ταὐτόν, εἴπερ μηδὲ ἐν τοῖς 
2 4 ς -“Σ΄ἷ΄᾽ ν᾽ Α - 2 ’ “ Α Ἁ 

ἄλλοις τὸ ἁπλῶς ἀγαϑὸν τῇ ἕπιστήμῃ. δείηνυται δὲ καὶ 
-» ἢ ’ 2. » 2 ς ς ὦ “ ,»ς ; 

τῆς ἁληϑείας ἐπξχεινα Ὅν, ὡς ὁ ἥλιος τοῦ φωτὸς" τοὐτῷ 

δὲ ἕπεται τἀγαϑὸν ἄδεκτον ἁληϑείας εἶναι. τὸ γὰρ ὑπὲρ 
2 5 -" 9 - ἀλήϑειαν οὔτ᾽ εἶναι ἀἁληϑῶς οὔτ᾽ ἄλλο τι τῶν πάντων 

ς ὔ} 2 -“᾽ Ϊή ΟΥ̓ 2 2 2 Α 2 Α 4δ ὑπάρχειν ἀληϑῶς δυνατόν, ὥστ᾽ εἴπερ ἔστιν. μὴ ἔστιν δὲ 

ἀληϑῶς. εἴη ἂν οὐκ ἀληϑῶς ὄν. τοῦτο δὲ ἀδύνατον" τὸ 
90 γὰρ οὐκ ὄντως ὃν μετὰ τὸ ὄντως ὃν εἶναί φησιν Πλάτων. 

ν᾽ 2 , 2 »-»"» Ἃ Α 3 ᾽ 2 Ἁ - Ἁ ν] ’ οὐκ ἔστιν δὲ ἀληϑῶς ὃν τὸ ἀγαϑόν, ἐπειδὴ γεννᾷ τὴν ἁλη- 
«' Ά "Ὁ ὔ - 2 ᾽ 2 . "ὦ Ἁ 

ϑείαν, οὗ δὲ γεννᾷ, τούτου παντελῶς ἄδεχτόν ἐστιν πᾶν δὲ 

ἀληϑῶς ὃν μετέχειν ἀληϑείας ἀναγκαῖον. δείκνυται δὲ καὶ 
-- 2} 2 2 2 Ά Α Ἁ ἋἋ 3 “- 2 2 τοῦ ὄντος ἐπέκεινα ὄν. εἰ γὰρ τὸ μὲν ὃν ἀληϑῶς ὃν ἐστιν, 

5 τὸ δὲ ἀγαθὸν τὴν ἀλήϑειαν ὑπέστησεν τοῦ ὄντος οὖσαν 
δι 1δὅτ. χρείσσονα, καϑάϊπερ τοῦ ὁρατοῦ διὰ τὸ φῶς αὐτὸ σεμνό- 

τερον τὸ φῶς. κρεῖσσον τὸ ἀγαθὸν τοῦ ὄντος. ὅτι δὲ τῷ 
ὁρωμένῳ διὰ τὸ φῶς ἀνάλογον ἔλαβεν τὸ ὄν. δηλοῖ σαφῶς" 

εἰπὼν γάρ᾽ ὀφθαλμοί, ἣν δὲ ἐγώ, ὅταν τις αὐτοὺς 
») γῳ Ω ΄“Ὡ 

80. μὴ ἐπ᾽ ἐκεῖνα τρέπῃ, ὧν τὰς χρόας ἡμερινὸν φῶς 

ωι 

1 ὧι 

12 οὐδ᾽ ἐν] οὐδὲν 21 ἐπειδὴ Ὁ] ἐπειδὲ 26 δοουχδῦϊαβ 
βουϊρϑιββοῦ σεμνότερος ὃ ἥλιος 
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ἐπέχει, ἀμβλυώττουσιν, ὅταν δὲ ὧν ὃ ἥλιος κατα- " 
᾽; -Ὁ- ς - οα --.ΚΟ 3 4' .ὃϑ ϑξ[ἰςὨἋἢὦ λάμπει. σαφῶς δρῶσιν [ν. ὅ0855| --- ταῦτ᾽ οὖν ἐπὶ 

“« δ “- ᾽ὔ 7 “- 5 Α Ὃ’ 2 ᾽ 

τῶν ὁρατῶν διελόμενος, χρύας φῶς ὀφϑαλμοὺς ἥλιον, ἑπή- 

νεγῆεν τὰ ἀνάλογον καὶ ἐπὶ νοουμένων λέγων" οὕτω καὶ 
τὸ ὄμμα τῆς ψυχῆς. ᾧ δὴ νοεῖ, ὅταν μὲν τρέπῃ τις 
οὗ τὸ ὃν καὶ ἡ ἀλήϑεια λάμπει, νοεῖ καὶ γιγνώσκει, 

ὅταν δὲ εἰς τὸ τῷ σκότῳ κεκραμένον, τὸ γιγνόμενον 
καὶ ἀπολλύμενον, δοξάζει τε καὶ ἀμβλυώττει. τῇ 

οὖν χρόᾳ τὸ ὃν ἀνάλογον ἔλαβεν. τῷ δὲ φωτὶ τὴν ἁλή- 
-""Ἤ Α η » Α »ν} ᾽ ν »νἭ 2} ᾿ ,Ξ.. 2 ϑειαν, τῷ δὲ ἡλίῳ τὸ ἀγαϑόν, ὡς τῷ ὄμματι τὸν νοῦν ἐξ 

χὰ - Φ Α 
ὧν δῆλον, ὅτι τὸ ὃν μετὰ τὸ ἀγαϑὸν καὶ τὴν ἀλήϑειαν, 

ὡς ἡ χοόα μετὰ τὸ φῶς καὶ τὸν ἥλιον᾽ ἐπέκεινα ἄρα τοῦ 
ὄντος τὸ ἀγαϑόν. οὐ γὰρ τὶ τῶν ὄντων, ἀλλὰ τὸ ὃν αὐτὸ 

, 5 -,. 2 “ ὔ -" ι ᾿ , 
λάμπειν εἶπεν τῇ ἁληϑείᾳ, καϑάπερ τῷ φῶτὶ τὴν χρόαν. 

δ " 2 Α 2: 
δἰ οὖν ὑπὲρ τὸ ὃν τἀγαϑὸν ἐξ ἀνάγκης, καὶ ὑπὲρ οὐσίαν 

ἂν εἴ. 
Ἁ - ΑἉ - 2 3 -“ 

Τούτων δὲ αὐτῷ διὰ τῆς ἀναλογίας ἠνυσμένων ἔτι μεῖ- 

ζον προστίϑησιν, ὅτι τῶν νοητῶν αἴτιον τὸ ἀγαϑόν, οὐ 
τοῦ νοεῖσϑαι μόνον αἴτιον αὐτοῖς ὄν, ἀλλὰ καὶ τῆς οὐσίας, 
ς ς γέ - ς ; 9 -“ φ»ν»ν ’ 2 Ἁ ὡς ὁ ἥλιος τοῖς ὁρωμένοις οὐ τοῦ ὁρᾶσϑαν μόνον. ἄλλα 

καὶ τῆς γενέσεως καὶ τροφῆς καὶ αὔξης" καὶ ὡς αὐτὸς οὐ 

γένεσις. οὕτως τὸ ἀγαϑὸν οὐκ οὐσία. ταῦτα γὰρ ἐναργῶς 

ἔδειξεν ἑπόμενος τῇ ἀναλογίᾳ. καὶ ὡς ὑπεροούσιον τὸ ἀγα- μενος τῇ ἀναλογίᾳ, ς ὑπερ γ 
2 τ -»"» - -“ 

ϑόν᾽ ἀφ᾽ ὧν ἐκεῖνο λοιπὸν δῆλον, ὡς οὐκ ἔστιν Ϊ τοῦτο τὸ 1 16δν. 

ἀγαϑὸν τῷ ἐν τοῖς εἴδεσι ταὐτόν. τοῦτο μὲν γὰρ ὑπερού- 

σιον, ἐκεῖνο δὲ ἕν τι τῶν εἰδῶν ὃν πάντως ὑπὸ οὐσίαν 
ἀνάγεται" γένος γὰρ ἡ οὐσία πάντων τῶν εἰδῶν" καὶ τοῦτο 

1 Ῥ]οίομῖβ νου ἀθουγίαν!ὺ (ἐπέχῃ οὖ καταλάμπῃ ΡΒ]. 
4 οὕτω τοίνυν καὶ τὸ τῆς ψυχῆς ὧδε νόει" ὅταν Ῥ]Ὶ. 6 κατα- 
λάμπει Ῥ]. 90 οὗ ΡῚ. δοθὺ τὸν ἥλιον τοῖς ὁρωμένοις οὐ μόνον, 
οἶμαι, τὴν τοῦ ὁρᾶσϑαι δύναμιν παρέχειν φήσεις, ἀλλὰ καὶ 
τὴν γένεσιν καὶ αὔξην καὶ τροφήν, οὐ γένεσιν αὐτὸν ὄντα. 
22 ταῦτα ϑοουθαύνναβ οοογαϊηδϑῦαθ οαπαηὔδίο καὶ ὡς ὑπ. τὸ ἀγα- 
δόν (8 ταῦτά τεῦ) 

20 
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Ἁ 4 ᾽ὔ 2 κ« 2 3 -" Ἁ » ᾿ 

μὲν οὐσιοποιόν ἐστι τῶν ὄντων, ἐκεῖνο δὲ τελειωτικὸν μόνον 
τῶν αὐτῶν. καὶ γὰρ ἐπίστησον, τίνα καλεῖται γιγνωσκχό- 

Ω ν “ ἴ , γ λὰ ᾿ - μενα, οἷς φησιν οὐ τοῦ γιγνώσκεσθαι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς 
οὐσίας αἴτιον εἶναι τάγαϑόν [ρ. ὅ09"]. εἰ μὲν δὴ τὰ μετὰ 

5 τὸ νοητὸν αὐτὸν λέγοιμεν λαμβάνειν, οἷον τὰ διανοητά, 
γελοῖον. τούτων γὰρ οὐ τὸ ἀγαϑὸν μόνον ἐπέκεινά ἐστιν, 
ἀλλὰ καὶ πάντα τὰ νοητά, καϑάπερ τὰ αἰσϑητὰ τῶν εἴκα- 
στῶν᾽ ὃ γὰρ αὐτὸς τῶν νοητῶν πρὸς τὰ διανοητὰ λόγος 
καὶ πρὸς τὰ εἰκαστὰ τῶν αἰσϑητῶν. τίνα οὖν ἔτι φήσεις 

΄-« 9 “ ’ὔ 2 ’ ») Ἁ “-ὉὋ ἰ ’ἤ -“ 

10 τῷ ἀγαϑῷ προτίμησιν ἁπονέμειν, εἰ καὶ πᾶσυν ὑπάρχει τοῖς 

νοητοῖς αἰτίοις εἶναι τῆς τῶν διανοητῶν οὐσίας; εἰ δὴ μὴ 

τὰ διανοητὰ λέγοιμεν εἶναι τὰ γιγνωσκόμενα καὶ παρὰ τοῦ 
ἀγαθοῦ δεξάμενα τὴν οὐσίαν, ὑπόλοιπον αὐτὰ τὰ νοητὰ τὰ 
Β 2} “ 9 ’ Ὰ 2 ς “ ν᾿ 
ὄντως ὄντα λέγειν. οὐ γὰρ που τὰ αἰσϑητά᾽ ταῦτα γὰρ 

1 οὔτε γνωστὰ φίλον αὐτῷ καλεῖν, ἀλλὰ δοξαστά" καὶ οὐδὲν 
διαφέρει τῶν δρωμένων, οἷς ὁ ἥλιος τῆς γενέσεως αἴτιος" 

καὶ ὅλως ἀναένεται τὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴν οὐσίαν. εἰ οὖν 
τῶν γιγνωσκομένων προὐπάρχει τἀγαϑόν, καὶ οὐ τινῶν γξ 
τούτων, ἀλλὰ πάντων (τοῦτο γὰρ δηλοῖ λέγων καϑόλου 

40 [». 6090] καὶ τοῖς γιγνωσκομένοις τοίνυν τὸ ἀγα- 
ϑὸν μὴ μόνον τὸ γιγνώσκεσϑαι παρέχειν, ἀλλὰ καὶ 

Ἁ 2 ’ ͵ ἷν 2 Ἁ - - 2... ,ἢ τὴν οὐσίαν), πρόδηλον ὡς ἄρα καὶ τῆς νοητῆς οὐσίας 

Ε186τ. αἴτιον ὃν τἀγαϑὸν ὑπερούσιον ἂν εἴη διαφερόντως. καὶ 
ἢ »» , 5712 Χ ν᾿ ᾽ ὴ 2 . ᾿ ᾿ 7 

οὐκ ἑἕκεῖνο μόνον, ἀλλὰ καὶ ἢ ἀλήθεια καὺν γὰρ ταύτην 

5 καταλάμστειν εἶπεν τὰ γιγνωσκόμενα πάντα, καϑάπερ τὰ 
ς » , .. η} “»“ Ως ι “ 2] 5 -» ὁρώμενα τὸ τοῦ ἡλίου φῶς" καὶ ξοιμεν ἕλλαμψις εἶναν τῆς 

ὑπερουσίου τῶν ὕλων ἀρχῆς, δι’ ἣν καὶ τοῖς νοητοῖς 

ὑπάρχει μετουσία τις ἐκείνης καὶ τοῖς νοοῦσιν, ἑνοποιὸς οὖσα 
-»"Σ 3 τούτων αὐτῶν τε καϑ' ἑαυτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα. διὸ καὶ 

80 λέγεται προξενεῖν τοῖς μὲν τὸ νοεῖσϑαι, τοῖς δὲ τὸ νοεῖν" 

1 μόνον τῶν] μενόντων 2 ῬΟΙ͂Β15 καλεῖ τὰ ὅ λέγο- 
ἐδ'ν τὰ ἶ, ΟΟΥΤ. τηϑ [ διονοητὰ 14 ὄντα Ὁ] νοητὰ 1 δὴ οὐδὲ" 

29 οἵ, Ρ]. 5085 
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ἄνευ γὰρ δόσεως καὶ κοινοῦ τινος δεσμοῦ συναφϑῆναι ταῦτα 
2 ᾿ δ Α Ἁ Α Ω» ἤ ᾿ ,} ’ 

ἀδύνατον, ὡς τὸ μὲν νοητὸν ὅλως γενέσϑαι, τὸ δὲ νοητικὸν. 

ἤπερ οὖν τὸ φῶς καὶ τὰ ὁρατὰ ποιεῖ λάμπειν καὶ τὰ ὃὁρα- 
ΐ ΐ δὲ ἄμφω δι᾿ ὁμοιότητος. ἕκατέ σϑὲ τικά, συνάπτει ὃὲ ἄμφω δὲ ὁμοιότητος, ξκατέροις προσϑὲν 

» - "ἢ Α Α »“ 

τοῦ ἐνόντος μεῖζον φῶς. κατὰ ταὐτὰ δὴ καὶ τὸ νοοῦν ὑπὸ 

τῆς ἀληϑείας ἑἕνιξόμενον καὶ τὸ νοούμενον ἀλλήλοις συμφύε- 

ται καὶ τὸ μὲν νοεῖται. τὸ δὲ νοεῖ, γενόμενον ἑκάτερον 

ἀγαϑοειδές, καὶ ἐφαρμόξει ϑατέρῳ ϑάτερον. ἵν᾿ οὖν μὴ 
μακπρολογῶμεν, φανερὸν ἔκ τούτων. ὅτε κατὰ Πλάτωνα 

2 -»"ΣὝ - τάγαϑόν ἐστιν ὑπὲρ τὴν τῶν νοητῶν οὐσίαν καὶ ὄντως 
ὑπερούσιον. σαφῶς γὰρ εἶπεν [». 6095]: οὐκ οὐσίας 
Γ 2 , 2 2Ξ.ϑ.2Σ ,,͵ 5... 7 ᾿ “ 5 
Ὄντος ἐκείνου. ἀλλ ἐπέκεινα οὐσίας Κλαΐϊ τοῦ εἰναι 

καὶ τιμιωτέρου τούτων ὄντος. καίτοι καὶ γνωστὸν εἶναί 
φησιν αὐτό. πᾶσι τοῖς γιγνωσκομένοις τοῦ γιγνώσκεσϑαι 

ΦΥ͂ ἽἊ , ’ὔ 2 Α Χ -“- ᾽ - 

αἴτιον ὃν καὶ μάϑημα ξσχατον. καὶ γὰρ τοῦτο λέγεν σαφῶς 

καὶ ἐπ᾽ αὐτὸ τὴν διαλεκτικὴν ἀνάγειν" καὶ ὥσπερ τὸν ἥλιον 
ὁρᾶσϑαί φησιν, τοῖς ὁρωμένοις αἴτιον ὄντα τοῦ ὁρᾶσϑαι 
καὶ τοῖς ὁρῶσι τοῦ ὁρᾶν, οὕτω καὶ περὶ τῆς τἀγαϑοῦ τ. τόθν. 
ἰδέας ἀξιοῖ τὸν ἀκροατὴν ὡς γιγνωσκομένης διανοεῖσθαι, 
κρείσσονος δὲ ἀληϑείας καὶ ἐπιστήμης. καὶ γὰρ ὅτε μὲν 
δοξαστὸν οὐκ ἔστιν, συνιδεῖν δάδιον᾽ δοξαστὸν γὰρ αὐτὸς 
2 - Α Ὁ Ἁ 2 “- Χ ι ἡ Ω’ Α Αν 2 

ἔϑετο πᾶν τὸ πῇ μὲν ὄν, πῇ δὲ μὴ ὄν. ὅτι δὲ οὐδὲ ἐπιστη- 
-“ -“᾿ 2 τόν, καὶ τοῦτο δῆλον" εἰ γὰρ ἀπ᾿ αἰτίας γνωστὸν τὸ ἐπι- 

, ζ . ῃ' ἌΝ, - 2 2 ΄ ς.κοὧὲ ι στητόν, οὗ μὴ ἔστιν αἰτία, τοῦτο οὐκ ἐπιστητόν. εἰ δὲ καὶ 
δ » 9 ’ 7 2 2 ἋἋ δ, Α 4 ς Ἁ 

ὑπὲρ ἁληϑειὰν ἔστιν. οὐκ ἂν εἴη γνωστὸν οὕτως ὡς τὰ 
᾿ ν᾿ Ἁ - 2 ἤ Ἁ - - ’ 2) νοητὰ τὰ διὰ τῆς ἀληϑείας γνωστὰ τοῖς νοοῦσι. μόνῃ ἄρα 

Α κω 2 ’ “Ὁ Ὁ - - [4 εκ ν) γνωστὸν τῇ ἐνθέῳ προσβολῇ τῇ τοῦ νοῦ κρείττονι, ἣν αὖ- 
τὸς αὐγὴν καλεῖ τῆς ψυχῆς, ἣν ἀνακλέναντα, φησίν 

Ρὴ 2 ’ -“ 7 « Ὰ "“Ὡ 9 ἤ - 

[ΠῚ 5405], ἐκείνῳ δεῖ προσβάλλειν διὰ τῆς ἀφαιρέσεως τῶν 
5 " ων 

μετ αὐτὸ πάντων. καὶ γὰρ τοῦτο σαφῶς εἶπεν αὐτός. ὅτι 

2 ὄλως Ὁ] ἄλλωσ ὅ ταὐτὰ] αὐτὰ | νοοῦν τα8] νοητὸν ταῦ 
11 σοφῶσ 18 ὄντωσ, ΟΟΥΥ. Ὁ 16 ἔογύ. ἀνάγει 

21 συνϑξιδεῖν | οἵ, ΡῚ. 4178 οὐ βαρτὰῷ 261, 6 5αᾷ. 

20 

25 
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ἀφελεῖν δεῖ τὴν τἀγαϑοῦ ἰδέαν ἀπὸ πάντων, καὶ οὕτως 
ἐπ᾽ αὐτὸ ἀνακλῖναι τὴν τῆς ψυχῆς αὐγήν, εἴπερ μέλλοι τις 

2 ΄“ῳ: 

ὄψεσϑαν αὐτὴν καϑ' αὑτήν. ὥστε δῆλον ἐκ τούτων. καὶ 
ποίαις γνώσεσιν γνωστὸν οὐκ ἔστιν τἀγαϑόν, καὶ πῶς γνοω- 

5 στὸν καὶ μάϑημα ἔσχατον, καὶ τίς ἡ ἐσχάτη μάϑησις. καὶ 
’ ἔν Α Ἁ 2 ’ ἢ δ - - δι 

τί συντελεῖ πρὸς τὴν ἐκείνου ϑέαν ἡ τῆς διαλεκτικῆς ὁδὸς 

499 ἐπ᾽ αὐτὸ διὰ τῶν ἀφαιρέσεων ἀνάγουσα τὸν ψυχικὸν νοῦν. 
9 2 » -Ὕ 
.4λλ΄ ἐπειδὴ τοῦ ἡλίου πεποιήμεϑα μνήμην ὡς ὁρατοῦ, 

καλῶς ἂν ἔχοι περὶ τούτου πρῶτον εἰπεῖν, πῶς οὐκ ἔστι 
10 γένεσις, εἴπερ πᾶν τὸ ὁρατὸν γενητόν. εἰ γὰρ οὗτος ὀφϑή- 

σεται καὶ γένεσις ὧν καὶ ὑπὲρ γένεσιν, τί κωλύει; φασίν, 
καὶ τἀγαϑὸν οὐσίαν τ᾽ εἶναι καὶ ὑπερούσιον: : μήποτε οὖν 

ἐνταῦϑα τῶν περὶ τῆς ἀναλογίας ἡμῖν προδιῃρημένων μνη- 
Ει 1δῖτ εύειν καιρός, ἐν οἷς ἐλέγομεν δεῖν μὴ μεταβαίνειν . μονεῦειν Καιρὸς. ς γομ μη μ 

2. 3ΞϑΔΑ.γἂἡἢ 9 4 - Α 7 9. » »} 2.»., 5 ’ 

1 ἐπ΄ ἄλλας ἰδιότητας τῶν τοὺς λόγους ἐχόντων, ἀλλ΄ ἐμμένειν 
- -»Ὕ 2 9 - 2.ϑ κ᾿ ς 2 ’, -» Α 

χρῆναι ταῖς ἐξ ἀρχῆς. καϑ' ἃς ἡ ἀναλογία ϑεωρεῖται. καὶ 
Ἁ 3 ’ὔ Ω’ Α ΟΡ δ Α ᾽ ἤ Ἁ γὰρ ἐν τούτοις, ὅταν τὸν ἥλιον ὑπὲρ γένεσιν ϑέμενοι τὴν 
- 3 τῶν φωτιξομένων αὐτὸν γένεσιν λέγωμεν, οὐκέϑ' ἡγούμενον 

2 ᾿ἕὖ “Ὁ αὐτὸν οὐδὲ αἴτιον, ἀλλ ἑπόμενον ποιοῦμεν. ἐπισκοποῦντες 
δὲ τὴν γένεσιν τὴν τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ φωτιζομένων ἀγένητον 
αὐτὸν παντελῶς εὑρήσομεν. μόνος γὰρ οὗτος τῶν ἐν τῷ 
"όσμῷ πάντων ὄντως ἐστὶν ἀγένητον σῶμα. προσλαμβάνων 

’ ’ -ῃ οὐδὲν οὐδὲ γιγνόμενος οὐδ΄ ἀποβάλλων τι ἀφ΄ αὑτοῦ. 
πάντα δὲ τὰ ἄλλα, ὅσα φωτίξει. δεχόμενα παρὰ μέρος φῶς 

85 ἄλλοτε ἄλλο παρ᾽ αὐτοῦ διὰ τὴν περὶ τὸ κέντρον τὸ οἰκεῖον 
’ - ς -“Ψά ’ὔ͵ 27 2 9 -» 3 

κίνησιν τῆς ἡλιαμῆς σφαίρας, ἄλλοτε ἄλλας ἀκτῖνας κατὰ 
; 5 Ἁ νὴ 2 - ’ ῖ 2 Ἁ δ Α κύκλον εἴς τε τὰ ἐν οὐρανῷ διαπεμπούσης καὶ εἰς τὰ ὑπὸ 

σελήνην. γένεσίν τε ἴσχει. καϑόσον φωτίζεται, καὶ φϑοράν᾽" 
καϑάπερ καὶ ἡ σελήνη φϑίσεις τε δέχεται καὶ αὐξήσεις 

80 τοῦ φωτός. κατ᾽ αὐτὸ ἄρα τὸ φωτίζειν ἀγένητός ἐστιν 

2 Φ 

ὅ τίς] πῶσ 14 καιρὸσ τα8] καὶ πρὸσ τα [οὗ ». 214, 22, 
211. 6 11 τούτοις] τοῖσ 18 αὐτὸν»] αὐτῶν 19 αὐτὸ 
22 ἀγένητοσ, ΟΟΥΥ. Τα. ΤΘ0. 
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παντελῶς ὃ ἥλιος" κατὰ δὲ τοῦτο ἀπείκασται πρὸς τἀγαϑόν, 

οὐ καϑ᾽ ὅσον σῶμά ἐστιν᾽ κατὰ γὰρ τοῦτο ἀνόμοιος πρὸς 

ἐκεῖνο τῆς ἀναλογίας δι᾿ ὁμοιότητα λόγων συνισταμένης. 

λάβωμεν οὖν ἀπὸ τούτων, ὅτε ϑείως συνεῖδεν ὃ Πλάτων, 

ὡς ἄρα ἔνεστι καὶ ἐν τοῖς γενητοῖς ἀγένητον εἶναι καϑάπερ 
τοῖς μεριστοῖς ἀμερές, καὶ κατὰ τοῦτο δὴ τὸ ἀγένητον 
ς ὃ ἥλιος βασιλεύει τῶν δρατῶν. ἐπεὶ καϑόσον σῶμα καὶ 

καϑόσον κινητόν, τῶν βασιλευομένων ἐστίν, οὐ τῶν βασι- 
. “ἂρ σῳ Α λευόντων᾽ ἄγεται γὰρ ὑπὸ τῆς ταὐτοῦ περιόδου, καὶ τ. 1ὅ1ν. 

ς - - ἢ περίοδος αὐτοῦ δευτέραν ἔχει τάξιν τῆς φρονιμωτάτης 
5 “ 2 τυκλήσεως. εἶτα κἂν τοῦτο συγχωρήσωμεν, κατ᾽ ἄλλην τινὰ 

3 γένεσιν τὸν ἥλιον γενητόν, οὐκέτ ἁληϑὲς τὸ καὶ τἀγαϑὸν 
2 - κατ΄ ἄλλο σημαινόμενον οὐσίας ὑπάρχειν οὐσίαν. τῆς μὲν 

γὰρ γενέσεως ὑπελείπσετό τι καὶ ἕτερον σημαινόμενον, σώ- 
“ῳ «Ὁ Α Ὁ 

ματι παντὶ προσῆκον, τῆς δὲ καὶ τοῦ ὄντος οὐδέν᾽ ἕν γὰρ 

ἦν μόνον τὸ τοῖς νοητοῖς πᾶσιν ὑπάρχον, ὃ καὶ εἶναι καὶ 
ὄντως εἶναί φαμὲν. τούτων δὲ ὑπεριδρυμένον τἀγαϑὸν 

2 

ποίαν ἂν ἔχοι λοιπὸν οὐσίαν, καϑ' ἣν οὐσία ἐστὶν καὶ οὐχ 
δ ὕ, ’, » . 2,7 ΒΗ 2 2 2. ἡ 
ὑπερούσιον μόνον; πᾶσα γὰρ οὐσιὰ ὃν ἕστιν ἐξ ἀναγῆης. 

τἀγαϑὸν δὲ οὐχὶ μόνης τῆς οὐσίας εἶπεν ὁ Σωκράτης ἐπέ- 
2 ᾿ ᾿ “ 49 2 2] “ , νι 2 Α 

κξινα. ἀλλὰ καὶ τοῦ εἶναι. οὐκ ἄρα δεῖ φάναι τὸ ἀγαϑὸν 

εἶναι, ὕπερ ἐπέκεινα τοῦ εἶναί ἐστιν, καὶ διὰ τοῦτο (οὐδὲν μὴ 
εἶναι χρὴ λέγειν αὐτό" πάλιν γὰρ τὸ μὴ εἶναι κοινόν ἐστιν 
πρὸς ἄλλα, οἷς το μὴ ὃν οἰκεῖον. ἄμφω τοίνυν λεκτέον, ὡς 

οὔτεὔν ἐστιν οὔτε μὴ ὄν. ὃ καὶ ἄλλους ἀνέπεισεν ἄγνωστον 
4. ἃ ; ῖι ἢ Ὰ Ἃ͵΄..) “᾿ ᾿ ΟἽ - 2ὉἉ 

αὐτὸ λέγειν καὶ ἄρρητον παντὸς ἢ Ὄντος ἢ μὴ ὄντος, οὐδὲ 
ῳ Ἁ τοῦ Πλάτωνος. ὁπόταν αὐτὸ γνωστὸν προσαγορεύῃ καὶ μά- 

ϑημα τελευταῖον καὶ πᾶν ὅτι τοιοῦτον, ἀφέντος ἡμᾶς ἀορισταί- 

4 συνεῖδεν 6ΧΣ συνίδεν τοῦ 6 (ἐννδ τοῖς Ὁ 9 οἴ ΡΙ]. Τίμι. 
805 οὐ γϑρ. Χ 6169 (Ργοο]. ἢ. 1485 οοα. Υδὖ.); Βορ θη ϑβίσηδ, τού 0 
οϑὺ ΒΡΈΘΘΥΘΘ 1ΠΟΥΥΘ 18 1ὅ τῆς δὲ 50. οὐσίας 28 χρὴ ταρ- 
.11ὰ5 δροββϑῦ 94. ἄλλα οἷο ὁΣ ἄλλασ ταῦ | ὄν τὰ] ἕν τα 
26 δυῦ ἄρρητον οοτγαρύσιμῃη (ἄδεκτον βθηύθηθδθ ὀομνθη1Ὁ) δαῦ 
184 αὐοᾶ νΘΣΙΒΊΤΩ]1π8 Θχοϊᾶϊῦ ν, σ΄. καὶ ὑπεριδρυμένον 

10 
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Ἁ “-- 

νειν καὶ οὕτω γνωστὸν ὑπολαμβάνειν, ὡς τὰ ὄντα καὶ ὧν 
ν - ») ὔ 57 - } Ἁ Α , 3 

ἐστι τῆς οὐσίας αἴτιον. ταῦτα μὲν {γὰρ γνωστὰ καὶ ἐπι- 
Α - στητὰ κατὰ τὸν τῆς ἐπιστήμης τρόπον ὃν αὐτὸς διώρισεν 

’ 

τὸν ἀκριβέστατον, καϑ᾽ ὃν τὰς ἐξ ὑποϑέσεως ἐπιστήμας 

5 ἠτίμασεν καὶ μίαν ἔρατο τὴν ὄντως οὖσαν ἐπιστήμην 
ὑπάρχειν. λέγει δὲ οὑτωσὶ περὶ τούτων, ἣν ἔχει διάνοιαν 

ἢ, τὅϑτ. ἐκδιδάσκων, ὡς αἱ μὲν ἄλλαι ἐπιστῆμαι δοκοῦ σαι εἶναι 

1 Θ 

1 Ωι 

20 

ῃι 2 

80 

ποιοῦνται τὰς ἀρχὰς ὑποϑέσεις, μόνη δὲ διαλεκτικὴ ἐπ᾽ αὖ- 
τὴν δρμωμένη τὴν ἀρχὴν ἀναιρεῖ τὰς ὑποϑέσεις. ἕως ἂν 

5 9 

εὔρῃ τὴν μὴ οὕτως οὖσαν ἀρχὴν ὡς ὑπόϑεσιν, ἀλλ᾽ ὄντως 
3 49: ΙᾺ δὲ 2 Ἁ Α ΟΥ̓ 2 ει -Ἥ Α -Ὃἢ᾽-Ὁ ἀνυπόϑετον. τοιαύτη δὲ ἀρχὴ τὸ ἕν, εἰς ὃ πᾶσαν τὴν τῶν 
γνωστῶν ὑπόστασιν τελευτᾶν. οὐκοῦν ἀπὸ τούτων δῆλον, 
ς 2 ᾿ ι Α - 2 - 5 ὃ ὡς ἄρα τὴν διαλεκτικὴν ϑροιγκὸν τῶν ἐπιστημῶν εἶναι δο- 
κουσῶν ἀποκαλῶν καὶ ὄντως ἐπιστήμην ὁριζόμενος ἐξ ἀνυ- 

ποϑέτου φησὶν ἀρχῆς δρμωμένην πάντα σκοπεῖν, ὡς ἔχει 
, [ν᾿ , 2 [κι ΞΘ 3 ι νι 2 Α φύσεως, ὅτι ποτέ ἐστιν ἕκαστον. εἰ μὲν οὖν καὶ τὸ ἀγαϑὸν 

) ’ 2 ᾿ 2 ι “- ; “Ὁ 27 ϑεωμένη, τίνα ἰδιότητα ἔχει καὶ πῇ διξεστηκὲεν τῶν ἄλλων, 
9 9 - 9 » -" λ “« ) 3 “ἍἋἋ 2, 

ἐξ ἀρχῆς ἀνυποϑέτου σκοπεῖ, καὶ τοῦτο τάχ ἂν εἴη τις 

ἐπιστήμη καὶ τοῦ ἀγαϑοῦ, τί ποτέ ἐστιν ὄντως ἢ οὐκ ἔστιν. 
εἰ δὲ ἀρχὴ τοῦτο πάντων, ἀρχῆς δὲ οὐκ ἔστι λαβεῖν ἀρχήν, 
τίς μηχανὴ καὶ τούτου λέγειν εἰναί τινα ἐπιστήμην; παντὸς 
μὲν ἐπιστητοῦ ἀπὸ ἀρχῆς ἀνυποθϑέτου καταληπτοῦ ὄντος, 
ὅπερ ἐστὶ κυρίως ἐπιστητόν, τοῦ δὲ ἀγαθοῦ μὴ ὄντος ἐξ 
9 - ν᾽ ᾽ αν - ᾽κ Ωἢ 2 “ 2’ 

ἀρχῆς ἀνυποϑέτου καταληπτοῦ. τῷ μὴδ᾽ ἥντιν᾽ οὖν ἔχειν 
δ’ ο ᾿ς. Χ, 2 5 .,͵΄, 2 -» 2 , Ω᾽ 2 ὅλως ἀρχήν ὥστ᾽ εἰ οὗτός ἐστι τῆς ἐπιστήμης ὅρος, οὐ- 

»-»Ἢ 2 Α Α 2 [ή ΑΥ̓͂ Ἁ Ὰ Ἁ ἋἋ 
δαμῶς ἐπιστητὸν τὸ ἀγαϑόν. ἕπεται δὲ τούτῳ μηδὲ ὃν 

- ᾽ὔ 5 - ’ἢ 

αὐτὸ παντελῶς πάλιν εἶναι. σαφέστατα τοῦ Πλάτωνος ἔπι- 

στήμην μὲν ἐπὶ τῷ ὄντι τάττοντος, πίστιν δὲ ἐπὶ τῷ δο- 

κοῦντί πῶς εἶναι καὶ αἰσϑητῷ, διάνοιαν δὲ ἐπὶ τοῖς διανοη- 

τοῖς, καὶ εἰκασίαν ἐπὶ τοῖς εἰκαστοῖς" καὶ νόησιν μὲν ἐπὶ 

8 οὗ ΡΙ. ΝΠ 5888 5αα. 10 οὔτως] ὄντωσ 18 ϑοιγχὸν 
(γ 11.) ταῖ, οὐ. τηῦ] οὗ ΡῚ, δ845 19 ὄντοσ, ΟΟΥΥ. Ὁ 2ὅ οἵ. 
ῬῪῚ. ΥἹ 5114 ὙΠ 843 
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- -"ἦ΄ - » δ Α 

τοῖς νοητοῖς καὶ διανοητοῖς [καὶ εἰκαστοῖς]. δόξαν δὲ ἐπὶ 

τοῖς αἰσϑητοῖς καὶ εἰκαστοῖς. καὶ οὐ» ἐν τούτοις μόνον, τ. 158ν. 

ἀλλὰ καὶ ἐν Τιμαίῳ [ρ. 870] λέγοντος, ὅτι ὕπερ οὐσία 
πρὸς γένεσιν, τοῦτο πρὸς πίστιν ἀλήϑεια, καὶ λόγους μὲν 

τοὺς ἀνελέγκτους τοῖς οὖσιν, λόγους δὲ εἰκοτολογικοὺς τοῖς ὅ 

γενητοῖς ἀποδιδόντος, ὡς ἂν τῆς ἐπιστήμης τὰ ὄντως ὄντα 
; 2 5 νι ἋἋ 2 , Α νι 2 ι 2 

καταϑεωμένης. εἶ οὖν τὸ ὃν ἐπιστητόν, τὸ δὲ ἀγαϑὸν οὐκ 
2 7 Α 27 “9 Α 9 2 ᾽ς Ω Α 5 κ ἐπιστητόν. τὸ ἄρα ἀγαϑὸν οὐκ ἔστιν ὄν᾽ ὕπερ καὶ αὐτὸς 
2 2..7 2. ,Χ ὔ 2 ἢ ᾿ “67, , ἔλεγεν, οὐσίας αὐτὸ λέγων ἐπέκεινα καὶ τοῦ εἶναι. μή δοι 
δοκεῖ καὶ διὰ τούτων ἀφανῶς ὑπερούσιον αὐτὸ λέγειν, ἀλλ᾽ τὸ 
οὐχὶ καὶ οἷς διορίζεται περὶ τῆς ἀληϑοῦς ἐπιστήμης τὸ 

αὐτὸ συμβαίνειν, οἷς ἐκ τῆς πρὸς τὸν ἥλιον ἀναλογίας 

συνήγαγεν, ὡς ὑπὲρ γένεσιν ἐκεῖνον, ὑπὲρ οὐσίαν τὸ ἀγα- 

ϑὸν ἀποφαίνων; τῶν δύο τοίνυν ϑάτερον, τὴν ἐπιστή φ θοὸν, τῇ ἡμὴν 
ἐροῦμεν εἶναι τὴν ἐκ τῆς ἀνυποϑέτου δεικνῦσαν ἀρχῆς ι8 

(καὶ οὐκ ἔσται τοῦ ἀγαθοῦ ἐπιστήμη) «ἢ» καὶ αὐτῆς τῆς 
ἀρχῆς οὖσαν μηκέτ᾽ ἀπ᾽ ἀρχῆς εἶναι γνῶσιν. καὶ οὕτως 
εἶναι καὶ πρὸ τῆς διαλεχτιμῆς ἄλλην ἐπιστήμην ξητήσομεν. 

εἰ δὲ αὐτὴν τὴν διαλεκτικὴν οὐ μόνον εἰδέναι τἄλλα φήσο- 19 

μὲν ἀπὸ τῆς ἀνυποϑέτου μόνην ἀρχῆς. ἀλλὰ καὶ αὐτὴν 480 
- ς - τὴν ἀρχήν, δῆλον μέν, ὡς οὐκ ἂν ἀπὸ ἀρχῆς γιγνώσκοι 

2 -Ὁ- »ὝἭ 

καὶ ταύτην, ὥσπερ τὰ ἀπ΄ αὐτῆς. λείπεται δὲ ἀπὸ τῶν 
3 5. ἋΧ ν᾿} ν ᾽ὔ 2'.ϑ Ἁ -»"Ὕ Α - ς μετ᾽ αὐτὴν ἂν ὑπάρχειν αὐτῇ τὴν γνῶσιν, καὶ δῆλον ὡς 

δεικνῦσαν ἐκείνην μηδὲν οὖσαν τῶν μετὰ ταύτην, ἢ ὡς ἐκ 
τεκμηρίων τούτων συλλογιξζομένην περὶ ἐκείνης. ἀλλ᾽ εἰ 965 
μὲν οὕτως, χειρόνως γνώσεται τὴν ἀρχὴν τῶν ὄντων ἢ τὰ 

κως 2 “« ὄντα᾽ ταῦτα μὲν γὰρ ἀπ᾽ αἰτίας, ἐκείνην δὲ ἐκ τῶν ἀπ᾽ 
5.»ϑ ὦν ας Α 2 2 ᾿᾽͵᾽͵ς , Χ 2 “ αὐτῆς. τοῦτο δὲ οὐκ ἐπιστημονικόν᾽ καὶ γὰρ αὐτῷ | δο- 1. 169. 
- Ν 2 , 5 - - - 2.» » ᾿ 

μεῖ τὴν ἐπιστήμην εἶναι γνῶσιν τῷ τῆς αἰτίας λογισμῷ 

11 οἷο διορίξεται ὁΧ οἱ διορίξονται τὰ 18 εἶναι ροϑὺ 
οὕτως ἴοτῦ. ἀθ]. 90. ΠΘΙΏΡ6 ἀρχομένην διὰ ὁρμωμένην [ ἀρ- 
χὴν. ΟΟΥ. Ὁ 28 ἂν δραπαϑθϑὺ; αἸδρ]]οοὺ ἐνυπάρχειν 
94 δεικνῦσα 
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δεϑεῖσαν. ὡς ἐν Μένωνι διώρισεν Ὁ. 985]. ὥστε καὶ κατὰ 
-ο“ὔὦ Α Ω’ 3 2 Α 2 4 τι ᾿ Α 

τοῦτον τὸν ὅρον οὐκ ἐπιστητὸν τἀγαϑόν, ὃ μὴ δυνατὸν 

ἀπ᾽ αἰτίας γνῶναι. κἂν ὡς ἐκ τεκμηρίων δὲ γιγνώσκηται, 
πάλιν οὐκ ἐπιστητόν᾽ οὐ γὰρ αἰτία ταὐτὸν καὶ τεκμήριον. 

“- - »Ὡ Ἃ 

εἰ δὲ κατὰ ἀφαίρεσιν ἡ γνῶσις τοῦ ἀγαϑοῦ. μόνως ἂν σι 

οὕτως τῷ «Σωκράτει συμφωνοῖμεν, ἀξιοῦντι καϑάπερ ἐν 
᾽ὔ ὃ Ιᾳ » “«“ »»} “ ὃ λέ ς 27) ν) μάχῃ διεξιόντα περὶ τοῦ ἀγαϑοῦ διελέγχειν ὡς ἄρα οὐκ 

ἔστιν ἕν τι τῶν ἄλλων [ΝΠ 6845]: οὐ γὰρ ἄλλο τι δηλοῖ 
ταῦτα πλὴν τῶν ἀφαιρέσεων. τοῦτο δὲ αὖ πάλιν δείκνυσιν 
αὐτὸ μὴ ὃν ἐπιστητόν. τὸ γὰρ ἐπιστητὸν οὐ τί οὐκ ἔστιν. 
ἀλλὰ τί ἔστι, γνωστὸν ὑπάρχει διὰ τῆς ἐπιστήμης. οὐ μόνον 
ἄρα ἐστὶν τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς ἀληϑείας τὸ ἀγαϑὸν ἐπέ- 

9 Ἁ , - ν - ι 27 2 ’ 27 κξινα,. ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπιστητῶν, καὶ οὔτε ἐπιστήμη οὔτε 
ἐπιστητὸν οὔτε ἣ ταῦτα ἀλλήλοις συνάπτουσα ἀλήϑεια. 
γνωστὸν δὲ ὅμως τρόπον ἕτερον διὰ τῆς ἀφαιρέσεως τῶν 
27 9 3 2 -“ ι -“ 2η 7 Κλ ’ 9. " 

ἄλλων ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ τῶν ἐλέγχων, οἱ δεικνύουσιν αὐτὸ 

μηδὲν ὑπάρχον ἐκείνων. ὥσπερ αὐτὸς ὑπέμνησεν διὰ τῆς 
ἀναλογίας. ὡς οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη οὐκ ἔστιν ἀλήϑεια οὐκ 
ἔστιν οὐσία καὶ ὄν. Καὶ εἰ βούλει τούτοις ὡς ἀρχαῖς χρη- 

80 σάμενος τὰ ἑπόμενα σκοπεῖν, εὕροις ἂν μήτε ταὐτὸν ἐκεῖνο 
7 ΟΥ̓ 2 Ἁ 2 2 Ἁ ’ Ἁ δ 7 ᾿ μήτε ἕτερον, εἶ μὴ ἔστιν ὄν, μὴ κινούμενον μὴ ἕστός, μὴ 

6 - 3 δ 9 9: ’ ᾿ ΟἿ Ἁ ὧ ᾽7 0 Ἁ ἴσο χῆμα ἔχον μὴ ἀριϑμόν, μὴ ὅμοιον μὴ ἀνόμοιον, μὴ ἴσον 
Ἁ 2) Ἁ ’ ’ κι Ἁ ᾽ὔ , ς 

μὴ ἄνισον, μὴ χρόνου μετέχον. ἃ δὴ πάντα καὶ ὁ Παρ- 
[4 2 “« [4 - 6 ’᾽ , μενίδης ἐν τῇ πρώτῃ συνήγαγεν τῶν ὑποϑέσεων, καὶ συνα- 

8 γαγὼν ἐπήνεγκεν [ρ. 1425], ὡς ἄρα οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη 
ειῦϑν. τοῦ ἑνὸς οὐδὲ δόξα᾽ καὶ γὰρ γενέσεως ἐπέκεινα | καὶ 

οὐσίας" ὅλως δὲ ταύτης σεσαλευμένης ἕπεται τὰ λοιπὰ τοῖς 

μὴ πενολογεῖν ἐθέλουσιν. οὐκ ἄρα τοῦτο μόνον ἔχομεν ἀπὸ 
τῶν Σωκρατικῶν λόγων, ὅτι οὐκ ἐπιστητὸν τὸ ἀγαϑόν, ἀλλὰ 

ι ὦ 2) Α 9 -ὉΡ 7 Α - 3.4 ἢ ι 

80 καὶ ὅπως ἄλλως γνωστὸν ἁπτῶτι λόγῳ διὰ τῶν ἐλέγχων καὶ 

τῶν ἀφαιρέσεων. καὶ εἴπερ μὴ κατέγνω τοῦ Γλαύκωνος ὡς 

" Θ 

1 ὧὡτ 

19 καὶ εἶ 55. τη 21 μὴ ἑστός Ὁ] ἢ ἑστόσ 24. συνάγων 
τηΐ, ΟΟΥΤ. τα 81 οἵ ΡΙ. δὅ099 
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γελοίως ἀποκριναμένου πρὸς τὴν τοῦ ὑπερουσίου διὰ τῆς 
ἀναλογίας ὑπόμνησιν, ἤκουσας ἂν αὐτοῦ περὶ ἐκείνου 
κατατείνοντος τοιαῦτα. οἷα ὁ Παρμενίδης εἰς τὸ ὃν ἀνέ- 
πεμψεν. ἀλλὰ γὰρ ἰδὼν τὸν ἀκροατὴν ἐκτείνειν οὔπω πρὸς 
ταῦτα τὸν νοῦν ἱκανόν, πολλὰ τῶν αὐτῷ δοκούντων ἔφατο ὅ 
παρήσειν [». ὅ095] καὶ παρῆκεν᾽ ἦν δὲ ταῦτα μετὰ τὴν 

ἀφαίρεσιν τῆς οὐσίας καὶ τὰ λοιπὰ συναφελεῖν. ὥστε καὶ 
εἶ τι προστίϑησιν ἕλκων ἀπὸ τῶν μετὰ τὸ ἀγαϑὸν ἐκεῖνο, 
τὰ ὀνόματα μὴ ϑαυμάσῃς" τὰ γὰρ συνήϑη τοῖς ἀκροαταῖς μ μη μαθῆς 7γΧ0 οσυνηθήη τοῖς ΟἿᾷ 5 

2 ῳ 5 ἠνάγκασται φέρειν ἐπ΄ αὐτὸ τῶν ἀήϑων ἀδέκχτοις οὖσιν. 10 
3 5 ,Μ». λῳ 

Οὔτ᾽ οὖν μέρος οὐσίας ἐκεῖνο δεῖ λέγειν πρὸ οὐσίας ὄν, 
4“ 3 5 ΟΥ̓ - ὅν ρ ᾿ Α ᾿ ς “5' 9 ᾿ 

οὔτ᾽ εἰδος ἕν τι τῶν εἰδῶν" τὸ μὲν γὰρ ὡς εἶδος ἀγαϑὸν 

οὕτως ἔχεε πρὸς τὴν νοητὴν οὐσίαν, ὡς τὸ ἐν ἡμῖν πρὸς 
᾿ ς , . ὃ; Α ς ᾿ .,} ᾿ 5...» ς 

τὴν ἡμέετεραν᾽ υφιστησιν γὰρ ἢ μὲν οὐσία τὴν Οὐδσιᾶν. ἢ 

νοητὴ τὴν ἡμετέραν, τὸ δὲ ἀγαθὸν ἐχεῖνο τὸ ἐν ἡμῖν. ιῦ 
ἤσ - “ ἡσί. 2 -“ ὃ Ιέ ς Α 9 

ὥστὲ τῆς νοητῆς Οὐσίας ξκεῦνο παταύξεστερον. ὡς τὸ ὃν 

ἡμῖν τῆς ἡμετέρας, καὶ οὐσιῶδες ἀγαϑὸν τὸ ὡς εἶδος καὶ 
οὐσία μὲν τις. ἀγαϑὸν δὲ ἁπλῶς τὸ πάντων αἴτιον τῶν 

ἕὄὃῳ «τῳ ΄“ῳ. Δῳ “Ὁ 2 οὐσιωδῶν ἀγαϑῶν τῶν τελειωτικῶν τῆς οὐσίας. ὥστ᾽ εἴπερ 
τάγαϑόν, ὅπερ ὃ Σωκράτης ἐξύμνησεν νῦν, οὐσίας ἐστὶν 30 
καὶ τοῦ εἶναι κρεῖσσον, ἕτερόν ἐστι παντός τὲ εἴδους 1. 1605. 
2 ᾿ “ - 5...) 2 " Α ᾿ ν ’ - ἄλλου καὶ τοῦ τῆς οὐσίας ἀγαθοῦ. τὸ δὲ δὴ μέρος τῆς 

οὐσίας πᾶν ἀτελέστερον ὃν τῆς οὐσίας, ἧς ἐστι μέρος, οὐκ 

ἂν εἴη τὸ ὡς ἀληϑῶς ἀγαϑόν᾽ τοῦτο γάρ ἐστιν, οὗ ἕνεκα 
- φΦ 2 πάντα πᾶν δὲ μέρος οὐχὶ οὗ ἕνεκά ἐστιν, ἀλλ ἕνεκά του. 38 

τοῦ γὰρ ὅλου ἕνεκα τὸ μέρος, ὡς καὶ αὐτός πού φηδιν 
Πλάτων" μέρος μὴν ὅλου ἕνεκα καὶ οὐχὶ ὕλον μέρους 
Πορσ. Χ 9085]. εἰ οὖν τἀγαϑὸν οὐκ ἔστιν ἕνεκά του, πᾶν 

ν 2 δὲ μέρος ἕνεκά του, τἀγαθὸν οὐδενὸς ἂν εἴῃ μέρος, ὥστ 
2 »" “ Ι , 4] ,2.» 2 , ᾿ ’ 

οὔτε τοῦ νοητοῦ κόσμου μέρος οὔτ᾽ ἄλλου τινὸς. καὶ πάλιν 80. 
2 , - [κὴ δ Δ γ΄ Α Φ οἵ ἤ 
ἐκ τούτου δῆλον, ὕπως αἱ κοιναΐ ἔννοιαν τὸ οὗ ἕνεκα λέγου- 

2 ἤκουσας ἂν ὁχ ηκουσὰαν τηῦ 8 τοιαῦτα] ταῦτα 8 εἶ τι 6Χ 
“ ᾿ 5 ἐπι ν. ταῦ 18 τὸ] ὧξσ 28 οὗ ἕνεκά Ὁ] οὔνεκἫάα 21 μὴν ταῦ] ἦν ταῦ 
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σαι πάντα τὸ ἀγαθὸν εἶναι καὶ τὸ οὗ πάντα ἐφίεται τὸ 
ὑπὲρ οὐσίαν ἀπομαντεύονται. τὸ γὰρ οὐσιῶδες ἀγαϑὸν 
ἕνεκα τῆς οὐσίας ἐστίν, ἐκείνης ἕνεκα καὶ ὑποστὰν καὶ 
ζητούμενον, ὡς εἰς τὴν ἐκείνης τελείωσιν συντελοῦν. ἵνα 
ἔχῃ κατὰ φύσιν καὶ τὸ εἶναι αὐτῆς μὴ εἴη ἀτελές. μόνον 
οὖν ἐκεῖνο τἀγαϑόν, εἰς ὃ καὶ ὑπόστασις ἀνήρτηται πᾶσα 
καὶ τελειότης. οὗ ἕνεκα πάντα ἐστίν. ἕνεκα δὲ οὐδενὸς αὐτό, 
οὔτε τινὸς ὃν ὡς τὸ εἰδητικὸν ἀγαϑόν, οὔτε ἄλλου ἐφιέ- 

οι 

ς ς 29..} Α 2 2. » "9 -" ι μένον, ὡς ἡ οὐσία παντὸς ὄντος ἑφίεται τοῦ ἀγαϑοῦ, καὶ 
ΟἿ 3 νι ὦ , 5 ᾿ “2. 2 "» Αι 

10ὸ ἵνα ἡ καὶ ἵνα τελξέῶς ἢ. καὶ τοῦτο ἔστιν ἄρα τὸ πάντων 

βασιλεῦον καὶ νοητῶν καὶ αἰσϑητῶν, εἰς ὃ καὶ δ' Πλάτων 
ἡμᾶς ἐν ἐπιστολαῖς [11 8125] ἀνήγαγεν εἰπών" περὶ τὸν 
πάντων βασιλέα πάντα ἐστὶν καὶ ἐκείνου ἕνεκα 
πάντα, καὶ ἐκεῖνο αἴτιον πάντων «τῶν» καλῶν. ἃ 

δ 2. »ν ὔ - 2 ΄, δ , 25) Α 
18 γὰρ ἐκεῖ συντόμως, ταῦτα ἐν τούτοις διὰ πλειόνων ἐδίδαξεν 

9 3 ᾿Ὶ ν - ι - 7 - - ΞΥ͂ » 4 

ἀλλὰ μὴν ἔπμεῖ περὶ τοῦ πρώτου ϑεοῦ ταῦτα ἕφϑεγηταιν τὸ 

ἄρα ἀγαθόν ἐστιν ὃ πρῶτος κατὰ Πλάτωνα ϑεός. 
' 

6 160ν. ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩΙ 

ἙΒΔΟΜΩΙ ΤῊΣ ΠΟΛΙΑ͂Σ ΣΠΗΔΑΙΟΥ͂, 

20 ΕΠ τι δεῖ καὶ ἡμᾶς φάναι περὶ τοῦ σπηλαίου καὶ τῶν 
ἔξω τοῦ σπηλαίου πάντων καὶ τῆς πρὸς τὰ πράγματα αὖ- 

τῶν ὁμοιότητος. λεγέσϑω πρῶτον. ὕπως διεῖλεν αὐτὸς ἐ μοιότητος, λεγέσϑω πρῶτον, ὅπως ς ἐν 
- - “- “- Ἁ ’; Α 3 9 2 ’ τῇ κατατομῇ τῆς γραμμῆς τὰ πάντα. καὶ γὰρ «ἐνδ ἐκείνοις 

ἀπεικάξενι τὰ μὲν εἴσω τοῦ σπηλαίου τοῖς δοξαστοῖς, τὰ δὲ 
6 ἔξω τοῖς γνωστοῖς. διὸ καὶ ἐπὶ τῇ διαιρέσει συμπληρώσας 

481 αὐτὴν ἐν τῷ ἕκτῳ τὴν εἰκόνα ταύτην ἔπλασεν εὐθὺς ἀρχό- 
μενος τοῦ ἑβδόμου, καὶ ἐπὶ τῇ εἰκόνι πάλιν ἔλαβεν τὴν 

δ. ΠΟ]αὶ ἔχοι ΒΟΥ ογΟ (οἵ, 6. οι, ἴβοπου δὰ ΤΏ θοάου, 11, 18) 
7 τελειότητεσ 8. Ῥοβββ {μέρος τινὸς ] εἰδητικὸν]} εἰ δεικτικόν 

14 τῶν δά, 6 ῬΙαῦύ. 18 οἵ ΡΙ. ὅ14 2422 οἵ ΡΙ. ΥἹ δ09ἃ 
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προρρηϑεῖσαν διαίρεσιν, τὰς γνώσεις συνδιαιρούμενος καὶ 

ἐφ᾽ οἷς εἰσιν αἷ γνώσεις, ὡς αὐτὸς εἶπεν" καὶ μεταξύ που 

τούτων ἀπεικάξειν ἑπομένως ταῦτα παρακελεύεται τοῖς ἔμ- 
προῦϑὲεν εἰρημένοις, ἅπερ ἦν τὰ τέτταρα τμήματα τῶν πάν- 

" , 2 2. ᾿ , “ ς 
τῶν. ἀναλάβωμεν οὖν ἐκεῖνα διὰ βραχέων. οἷς ὁμολογου- 

- 5 9 

μένην ἀποδείξομεν τὴν εἰκόνα πᾶσαν. Τὴν μὲν οὖν ἀφ 

ἑνὸς πρόοδον τῶν ὄντων συνεχῆ καὶ ἡνωμένην οὖσαν ἐν- 
[4 έ “ .«- Ἁ ἤ 7 δείξασϑαι βουλόμενος γραμμῇ μιᾷ τὴν συνέχειαν ταύτην 

ἀπείκασεν, δι᾿ ὁμοιότητος καὶ ἀλληλουχίας τῶν δευτέρων ίκασεν. ὁμοιότητος ηλουχίας 0 
ἀπὸ τῶν πρώτων ἀεὶ προϊόντων, κενοῦ δὲ οὐδενὸς τὰ ὄντα 
διείργοντος: οὐδὲ γὰρ ἦν τοῦτο ϑεμιτόν, τἀγαϑοῦ πάντα 
παράγοντος καὶ εἰς ξαυτὸ πάλιν ἐπιστρέφοντος. δεῖ γοῦν 

ὁμοιοῦσϑαι τῷ γεννῶντι τὴν γένεσιν" ἑνὸς οὖν ἐκείνου ὄν- 
- ι ; 2 “-“Ὕ»" 5 - Ἁ Ἁ -» τος συνεχῆ τὴν γένεσιν ἀναγκαῖον εἰναι" συγγενὲς γὰρ τῷ 

, Α ; 2 Γ -“- - ς ς ἑνὶ τὸ συνεχές. τούτου δὲ αἴτιον τοῦ συνεχοῦς ἡ ὁμοιότης 

τῶν ἑπομένων τμημάτων πρὸς τὰ ἡγούμενα" ταύτην δὲ 5. 161τ:. 
εἶναι πρὸς τοῦ ἑνὸς ὁμολογοῦμεν ἅπαντες" ἡ γὰρ ὁμοιότης 
ἑνότης τίς ἐστιν. μίαν μὲν οὖν γραμμὴν διὰ ταῦτα λαμ- 

7 ͵ Ἁ ;᾽ 7 ν᾿ 2 57 ἣ ’ 

βάνει. τέμνει δὲ δίχα ταύτην. οὐκ εἰς ἴσα μέρη τέμνων. 
»} 2 2. 2] ᾽ ν᾽ » ν᾽ 2 ’ὔ οα 
ἀλλ᾽ εἰς ἄνισα, δύο δὲ ὅμως. καὶ γὰρ ἔν Φιλήβῳ ἰν». 1655] 

τοῖς τὰ ὄντα σκοποῦσιν παρεκελεύσατο μετὰ τὸ ὃν σκοπεῖν 
Ἁ 4 5 9 ; ν) , ᾽ Α ᾽ - 7 

τὰ δύο, εἶ πῶς ἐστίν, εἰ δὲ μή. τὸν σύνεγγυς τῆς δυάδοο 
2 ᾽ ς ν) ᾿ 3 27 Ἁ ω ᾽ ς᾽» Ἁ 
ἀριϑμόν. ἡ δ΄ οὖν εἰς ἄνισα τομὴ τῶν πάντων αὐτῷ τὴν 

-οἦ Α 

ἀξίαν ἐνδείκνυται τῶν τετμημένων, τὴν κατὰ τὸ συνεχὲς 

ἀνισότητα τῆς κατὰ τὴν ὕπαρξιν ἀνισότητος εἰκόνα τυϑε- 

μένῳ. τούτων δὲ τῶν ἀνίσων δύο τμημάτων ἕκάτερον ἀνά- 
’ -Ὡὧὖ 3... »)} -“,᾿ “-- »“ 9 ’ 7 

λογον τέμνει τῇ ἐξ ἀρχῆς γραμμῇ. τῆς ἀναλογίας πάλιν 
-. “Ο΄ ’ὔ’; 

ταύτης ἐναργῶς δηλούσης τὴν διὰ ταυτότητος τῶν δευτέρων 
9 Α “ ’ὔ Ρ᾿ ᾽ ᾽ 2 δ ») ’ 

ἅπο τῶν πρότερον ὕὉφεδιν. λόγου γὰρ ἕστιν ἢ ἁναλογία 

2 οὗ ῬΙ. 5848 τὴν δ᾽ ἐφ᾽ οἷς ταῦτα ἀναλογίαν | οἵ, Ῥ]. 5178 
ταύτην τοίνυν... τὴν εἰκόνα... προσαπτέον ἅπασιν τοῖς ἔμω- 
σροσϑεν λεγομένοις 12 ἐπιτρέφοντοσ ταἷ, ΟΟΥΥ. τηῦ Θαὖ τη. 
Υ00. 1 τούτου] τοῦῦο 24 τιϑεμένων 429 ῬΟΒΒῚΒ προτέρων 

ὅ 

18 

ἈΘ 0 
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ταυτότης καὶ δεσμῶν ὁ κάλλιστος, ὡς ἐν Τιμαίῳ [Ὁ. 8515] 
μεμαϑήκαμεν, καὶ Διὸς κρίσις, ὡς ἐν Νόμοις [ΥἹ Τῦτ" 
ἠκούσαμεν. ὡς οὖν ὃ κόσμος οὗτος δεδημιούργηται (κατὰ 
τὴν ἀναλογίαν. πάντων φιλίαν ἄλυτον πρὸς ἄλληλα λαβόν- 

ὅ τῶν. οὕτω καὶ τὰ πάντα προῆλϑεν συνδεϑέντα διὰ ταύτης 
καὶ ὁμολογήσαντα ἀλλήλοις. τεττάρων δὲ τῆς μιᾶς γραμμῆς 
2 Ζ ΣΝ ’» Α } , ᾿ Α “ 2 ἀναφανέντων αὐτῷ τμημάτων τὰ μὲν δύο τὰ τὸ μεῖζον αὐ- 

τῆς τμῆμα συμπληροῦντα τοῦ νοουμένου γένους εἶναι τίϑεται, 

τὰ δὲ δύο τὰ τὸ ἔλασσον τοῦ ὁρωμένου γένους. δεῖ γὰρ 
10 τῷ νοουμένῳ τὸ μεῖζον ἀποδιδόναι, κρείττονί τε ὄντι καὶ 

περιέχοντι ϑάτερον, τῷ δὲ δρωμένῳ τὸ ἔλασσον" περιέχεται 
9 τῳ ξ161ν. γὰρ ἐν ἐκείνῳ 1 κατ᾽ αἰτίαν. ἔλασσον δὲ τοῦ περιέχοντος 

1 

ΡΙ 

Ε] 

ὄ 

0 

οι 

πανταχοῦ τὸ περιεχόμενον, εἴτε κατ᾽ οὐσίαν εἴτε κατὰ δύνα- 

μὲν εἶτε κατ᾽ ἐνέργειαν λαμβάνοις τὴν περιοχήν, ὥσπερ καὶ 
ἐπὶ τῶν συνεχῶν καὶ ἐπὶ τῶν διῃρημένων ὁρᾶται πάντων. 
τὰ μὲν οὖν ἐξ ἀρχῆς ἄνισα δύο τμήματα τῆς γραμμῆς 

γοούμενόν ἐστι γένος τὸ μεῖζον, ὁρώμενον δὲ ϑάτερον τὸ 
ἔλασσον. τούτου δὲ ἕξξῆς φησιν ἀπὸ τῶν πρὸς ἡμᾶς πρώ- 

τῶν ὡς γνωριμωτέρων ἀρξάμενος τοῦ ὁρωμένου γένους τὸ 

μὲν γὰρ ἕτερον τοῖν τμημάτοιν εἰκόνες, τὸ δὲ λοιπὸν 
πᾶν ἀφ᾽ ὧν αἱ εἰκόνες. τῶν δὲ αὖ εἰκόνων δηλοῦν δυνα- 

μένων καὶ ἀγάλματα καὶ ξῳγραφήματα καὶ πᾶν ὅτι τοιοῦτον, 
αὐτὸς διοριξζόμενος. τίνας εἶναι βούλεται τὰς εἰκόνας. καὶ 
ὡς τὰς ἀπὸ τῶν φωτιξζόντων ἀποτελουμένας ἐν φοωτιξομένοις, 

τάς τε σκιάς φησιν εἰκόνας καλεῖν καὶ τὰς ἐμφάσεις τάς τε 
ἐν ὕδασιν καὶ τὰς ἐν τοῖς ἄλλοις ἐνόπτροις. καὶ δὴ καὶ 

διορίζων. τίνα ποτὲ δεῖ τούτοις ὑπάρχειν τοῖς ἐνόπτροις, 

σπυκνότητά φησι καὶ λειότητα καὶ φανότητα᾽ τῆς μὲν γὰρ 
πυκνότητος δεῖν, ἵνα μὴ τοῖς πόροις ἐμπίπτουσα ἡ ἔμφασις 

2 δαα. Ὁ (01 αἀδύναχη. το ΘΏΘΥ6) 7 αὐτῶν, ΟΟΥΥ. Ὁ 
15 ὁραῖται 920 ΡΙ. ὅ095 11] π18] Βθθοὸ: ἐν μὲν τῷ ὁρωμένῳ 
τὸ μὲν ἕτερον τμῆμα εἰκόνες 29 δεῖν ῥῬτὸ δέον, απομῃίϑτῃ. 
181] ποτῦσα ἀρὰ ΡῬ]. (οἵ. 48. 16 οὔο.) 

ῬΒΟσυτΒ, θ. Κ τ οΙ]. 19 
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ἀπολέσῃ τὸ ἕν ἐξ πολλῶν γενέσϑαι τῶν ἀπορροιῶν εἴδωλον" 

τῆς δὲ λειότητος, ἵνα μὴ ταῖς ἐξοχαῖς καὶ εἰσοχαῖς ἡ τραχύ- 
τῆς ἀνωμαλέας αἰτία γίνηται τῷ συστησομένῳ" τῆς δὲ φανό- 

τητος, ἵνα τὸ εἴδωλον ἀμυδρὰν ἔχον τὴν ἰδέαν ὅμως ὀφϑῇ᾽ 
καὶ γὰρ τὰ ἐν τῷ ἀέρι φαινόμενα διὰ τῶν ϑυρίδων κατα- 

λαμπόμενα ξύσματα χωρὶς φωτὸς ἀόρατά ἐστιν, ἀμαυρὰν 
ἔχοντα τὴν ἑαυτῶν σύστασιν. ἐπ δὴ τούτων συλλογιστέον ὁ. 168ν. 
ἡμῖν, καὶ ὅτι κατὰ Πλάτωνα αἵ ἐμφάσεις ὑποστάσεις εἰσὶν 

3 [4 -Ὁ ’ - ᾽ ’ εἰδώλων τινῶν δαιμονίᾳ μηχανῇ δημιουργούμεναι. καϑάπερ 

αὐτὸς ἐν τῷ Σοφιστῇ [ρ. 266] διδάσχει. καὶ γὰρ αἵ 
σκιαί, αἷς τὰ εἴδωλα συξυγεῖν φησιν, τοιαύτην ἔχουσι φύ- 

σιν καὶ γὰρ αὗται σωμάτων εἰσὶ καὶ σχημάτων εἰκόνες, 

καὶ παμπόλλην ἔχουσιν πρὸς τὰ ἀφ᾽ ὧν ἐκπίπτουσιν συμπά- 
ϑείαν, ὡς δηλοῖ καὶ ὅσα μάγων τέχναν πρός τε τὰ εἴδωλα 

δρᾶν ἐπαγγέλλονται καὶ τὰς σκιάς. καὶ τί λέγω τὰς ἐκείνων 
΄ ζι ι - 3η 2 ΓΑ ΄ ςὅ,» Α δυνάμεις; ἃ καὶ τοῖς ἀλόγοις ἤδη ξῴοις ὑπάρχει πρὸ λόγου 

»“ὦὋ᾽΄ δ - 

παντὸς ἐνεργεῖν. ἡ γὰρ ὕαινα, φασί, τὴν τοῦ κυνὸς ἐν 
ὕψει καϑημένου πατήσασα σκιὰν καταβάλλεν καὶ ϑοίνην 
ποιεῖται τὸν κύνα" καὶ γυναικὸς καϑαιρομένης, φησὶν ᾽4ρι- 
στοτέλης [π. ἔνυπν. ἢ. 469" 217], εἰς ἔνοπτρον ἰδούσης 
αἱματοῦται τό τε ἔνοπτρον καὶ τὸ ἐμφαινόμενον εἴδωλον. 
ὅτι δὲ ὑποστάσεις εἰσὶ καὶ τὰ εἴδωλα κατὰ Πλάτωνα, καὶ 
ἐκ τῆς ἀναλογίας οἶμαν δῆλον" οὕτω γὰρ ἔχειν τὰ εἰκαστὰ 

ς 
πρὸς τὰ ὁρατά φησιν, ὡς τὰ διανοητὰ πρὸς τὰ νοητά᾽ 

»-» Α ᾽ς. ι “᾿ ἢ . ὦ . Α ᾿ 3 ᾿ 
ταῦτα δὲ εἰκότως καὶ εἴδη τινὰ καὶ ὄντα καὶ τὰ εἰκαστὰ 
ΡΩ “ἢ ξ - 5 2 Ὰ ω Ἁ ῖ 2. ,ἢ ἄρα τῶν ὁρατῶν εἴδωλα ὄντα φύσιν ἔχει τινὰ καὶ οὐσίαν 
ς ᾽ 2 ξἝἷ 2 
αμοωσγέποῶς ἕν Οἷς ἕστίν. 

᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν καὶ διὰ πλειόνων γνῶναι τοῖς Πλά- 
τῶνος φίλοις δυνατόν. τοιούτων δὲ ἄρα τῶν εἰκαστῶν 

11 αἷσ τα] οἷο τ 414 δηλοῖ ΘοΥΥ. ἴῃ δηλοῦσι ἀν. τη 
11----19. οἵ, Αὐἱϑύοῦ. ἔγ. 869 (Ξ-Ξ- Αθίϑῃ. ἢ. ἃ. ΥἹ 14) τον. ἃ.86. 
146 ῬΙτῃ. ὙΠΠ 106 28 οἵ ΡΙ. 848 (611 27 8 {τῶν 
ἐν οἷς ἔστιν ὃ . 
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ὄντων τὸ ἕτερον γένος οἷον ὁρίζεται τῶν ὁρωμένων ἄκουσον. 

ἐκεῖνο γὰρ εἶναι πᾶν, ᾧ τοῦτο ἔοικεν, τά τὲ περὶ ἡμᾶς 

ἐξα καὶ τὸ φυτευτὸν καὶ τὸ σκευαστὸν ὅλον γένος. 
ὅθεν. ὥστε δῆλον ἐκ τούτων εἶναι τοῖς ἐπιβλέπειν δυνα μένοις, 

ὅ 

10 

ὅτι καὶ ἐν τῷ σπηλαίῳ τοῖς ὁρατοῖς ἀνάλογον ἔσται πᾶν, ὅσον 
τε περὶ τοὺς δεσμώτας ξῷον καὶ τὰ σκεύη πάντα ὅσα φέ- 

ρουσιν πάντες οἱ παριόντες, καὶ ὅσον περὶ αὐτοὺς ἐκείνους 
φυτευτόν, σῶμα ὃν καὶ διὰ τοῦτο τοῦ ὁρατοῦ γένους. διεῖ-- 
λὲν γὰρ οἶμαι πᾶν εἴς τε τὸ σκευαστὸν καὶ τὸ φυσικόν, ὃ 
δὴ φυτευτὸν εἶπεν. τὰς δὲ ἀπὸ τούτων σκιὰς καὶ τὰ εἴδωλα 
τὰ ἐν τοῖς ἐνόπτροις φανταζόμενα κοινῶς εἰκόνας προσαγο- 

ρεύσας εἰς τὴν τοῦ τετάρτου τμήματος ἔταξεν μοῖραν. μετα- 

βὰς δὲ ἐπὶ τὸ μεῖζον τμῆμα τῆς γραμμῆς, ὃ δὴ τοῦ νοου- 
’ ’ ᾿" Α Ἁ ς»,ὔ 2 ᾽ Ὰ Α 

482 μένου γένους ἔϑετο, τὸ μὲν ὁρίζεται κάν τούτῳ δεύτερον, τὸ 

15 

2 Φ 

ρι 

δὲ φύσει πρότερον, διανοητὸν μὲν τὸ δεύτερον (ὃ δὴ τοῖς τό- 
-“ἷ΄ -Ὁ δ "Ὸ- [4 τ΄ ω Α 2 Α 

τε μεμηϑεῖσιν; τοῖς ὑφατοίς δήπουϑεν, ὧν ἣν τὰ εἰκαστὰ 

μιμητὰ καὶ εἰκόνες. αὐτὰ δὲ ὑπ᾽ ἐκείνων μιμηϑέντα --- τούτοις 
οὖν τοῖς ἐν τῇ τοῦ ἐλάσδονος τμήματος διαιρέσει μιμηϑεῖσιν 
εἰκόσιν χρώμενον ἐξ ὑποϑέσεών τινῶν ὡρμημένον, 
καὶ ταύταις ὧς ἀρχαῖς ὁμολογουμέναις τὰ ἑπόμενα ξητοῦσα 

ἀναγκάξεται σχοπεῖν ἡ ψυχή. τῶν γὰρ διανοημάτων τὰ 

ὁρατὰ μιμητά, κύκλος μὲν ὃ γραφόμενος δηλαδὴ τοῦ ἐν 
γεωμετρίᾳ καὶ τρίγωνον, ἀριϑμοὶ δὲ οἱ ἐν τοῖς ὁρατοῖς τῶν 
φ 4 -»“Σ“"} 2 -" ι 2 -»οἅο᾿ 27 

ὑπὸ τοῦ ἀριϑμητιπμοῦ ϑεωρουμένων,. καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 

ἁπάντων ὃ αὐτὸς τρόπος. ταῦτα δὴ τὰ ὁρατὰ μιμηϑέντα 
πρότερον ὑπὸ τῶν μετὰ ταῦτα, τῶν εἰκαστῶν λέγω, μιμητὰ 
δὲ αὐτὰ τῶν διανοητῶν ὄντα. διανοητὸν μὲν οὖν τοῦτό 
ἐστιν ὡς ἔφην), νοητὸν δὲ εἰλικρινῶς τὸ πρότερον, ὃ δὴ 

2 οἵ, ΡΙ. 5108 1ὅ τοῖς Ρ]. 6107 τούτοισ 16 μιμη- 
ϑεῖσιν οἴϊδαι ῬῚ. Α, τμηϑεῖσιν ΡῚ. Μ οὐ ναυ]ρσ. 19 γρωμένη οὐ 
σσορευομένη (ρΥγο ὡρμημένη) Ρ]., οὖ 510 Βουθθγθ ἀθοθοϑὺ Ῥγοοὶαβ 

20 ἕητῶν τα΄, οὐσα 85. τοῦ 26 δὴ οὕτω δὴ᾽ 26 λέγων, 
ΟΟΥΤ. τη ϑ 217 αὐτὰ] αὐτῶν | νοητά ταῖ, ὄντα 55. τη 

19 
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τῶν διανοητῶν ὑπέρτεϊοον (ὃν νοῦς ἐπισκοπεῖ καὶ οὗτος ἔ τθ8τ. 
οὐκ ἐπὶ τελευτὴν πορευόμενος. οἷον ἐξ ὑποϑέσεών τινῶν 
5. ἃ ’ὔ »Ὕ δ ’ 9 ’ ’ 

ἐσσὶ, συμπεράσματα. τῶν ὑποθέσεων ἀναποδείχτων Ἀξυμενών. 
3 2... 2.0ῦ ,κ - 3 “- 2. .,2. . 3 , 7 2 ὔ ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν ἐπ᾽ ἄλλας ἀνωτέρω κειμένας ἀρχάς. 
ἕως ἂν ἐπὶ τὴν ἀναπόδειαχτον ἀναδράμῃ καὶ ἀνυπόϑετον 

9 ζ-ἢ 

ἀρχήν, οὐ καϑ' ὑπόϑεσιν ταύτην οὐσαν, ἀλλὰ κατ᾽ ἀλήϑειαν 
τῶν πάντων ἀρχήν, ἧς οὐδὲν ἐπέκεινα νοεῖν ϑέμις, μηδενὶ 
μὲν ὑποκειμένης, αὐτῇ δὲ τῶν ἄλλων ὑποκειμένων. τὸ μὲν 
γὰρ σημεῖον, εἰ καὶ ἀρχὴ τῶν ἐν γεωμετρίᾳ πάντων ἐστίν. 
ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς κοινῆς ἀνῆπται πάντων ἀρχῆς καὶ ὑπό- 

2 -- 5, 

πειται ἐκείνῃ. τινῶν οὖν ἀρχὴ καὶ μονὰς καὶ οὐ πάντων 
ψῳ “Στ ΄Ὁ “ῳ 

ὡσαύτως, ἀριϑμῶν μὲν ἀρχὴ καὶ τῶν ἐν ἀρνϑμητικῇ πάν- 
δ ᾽ λ - ’ἢ 2 εκ Α 2 -»" ᾽ τῶν, ὑπόκειται δὲ τῇ πάντων ἀρχῇ. καὶ ἐπαναβασμοῖς τού- 

-Ὸὦὄἷ -"-Ὁ 2 2 -ὖὦ . »“Ὕ“ἷ“, 

τοις χρῆσϑαι δυνατὸν τοῖς ἐπ΄ ἐκείνην ἀνιοῦσιν τὴν τοῦ 
παντὸς ἀρχήν. ποίου δὴ λέγων τοῦ παντὸς ἢ τοῦ νοου- 
μένου παντός; τοῦτο γὰρ ἦν ϑάτερον τμῆμα τοῦ ὁπωσοῦν 
ὄντος. ὥσπερ θάτερον τὸ ὁρώμενον γένος. καὶ τούτου μὲν 
ἐπὶ τὸν ἥλιον ἡ ἄνοδος τὸν βασιλέα τῶν ὁρωμένων, ἐκείνου 
δὲ ἐπὶ τἀγαϑὸν τῶν νοουμένων πάντων βασιλεῦον, οἷς τὴν 
οὐσίαν εἴρηται πρότερον αὐτῷ παρέχειν, αὐτὸ καὶ οὐσίας 
ὃν ἐπέκεινα καὶ ὄντος. | 

Ταῦτα μὲν τοίνυν ὑπεμνήσϑω τῶν ξητουμένων ἕνεκα 
τῆς ὁμοιότητος, ἣν ἡ κατὰ τὸ σπήλαιον εἰκὼν ἐνδείξασθαι 

ὔ 4 Α 3 4 2 , - δ ’ 

πειράσεται. ταύτης δὲ ἀρχόμενος ἕν προοιμίοις τοῦ ἐβδό- 

μου σκόπει τί φησιν ἀπείκασον τὴν ἡμετέραν φύσιν, 
2 αὐτὴν δήπου τὴν ἀνθρωπίνην ξωήν, οὐ καϑ' ὅσον ἐστὶν 3.168. 

οὐσία καὶ δύναμιν ἔλαχεν τοιὰν ἢ τοιάν, ἀλλὰ παιδείας 
; , 2 Γώ Ὰ Α Ἁ νὴ [4 ἐν -οΣ΄σΊ 

τὲ πὲρν γα. ἁπαιδευσέας. τῆν μὲν γὰρ οὐσίαν ἡμῶν 
ὃ -ς 2 ὔ πὶ ὔ ν , ΄ -" ἐν τῷ ἐνάτῳ [Ρ. ὅ884] Πλάτων ἀπεικάζειν ξῴῳ συμμιγῆ 

2ῦ 

λαχόντι φύσιν ἔν τὲ ἀνθρώπου καὶ λέοντος καὶ ϑηρίου 80 

1 οὕτωσ 2. ὑποϑέσεώσ, οογγ. Ὁ 11 δυύθ μονὰς ὁὺ 14 οἵ, 
ῬΙ. ὅ11Ὁ ἐπὶ τὴν τοῦ παντὸς ἀρχὴν ἰών 19 8ῃ {τὸν τῶν | οἷς] 
εἰσ 20 οἵ ΡΙ. ὅ090Ρ 24 ἀρχόμενον, οοΥτ. το 21 τοιὰν ἢ ἴτα. τα 
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΄ ᾽ Ὰ ““ γ- ω 2η 7 
πολυμεφάλου τινὸς, καὶ τοῦ ξξωϑεν οἷον ἕλύτρου περιῆει- 

μένου πᾶσιν. τὴν δὲ παροῦσαν εἰκόνα πλάττει τρόπον ἕτε- 
Ἁ ν᾽ ὃ 4 ς ’ 4 Ἃ 2 ν 

ρον, δεικνὺς ἀπαίδευτον ζωήν, ὁποία δὴ τις ἂν εἴη, καὶ 

πεπαιδευμένην τοῖς εἰρημένοις τμήμασιν καὶ ταῖς γνώσεσιν 

5 αὐτῶν ἑπομένην. καὶ τὸ μὲν σπήλαιον ἀπεικάξει παντὶ τῷ 
ὁρωμένῳ γένει, τὰ πάντα δίχα τέμνων, ὥσπερ τὴν γραμμήν, 

2 “ ’ὔ ὧ’᾽ 9 -“ ῳ ’ κἀνταῦϑα μεῖζον τιϑείς, ὅσον ἀφομοιοῖ τῷ νοουμένῳ; 
7 ζ, -“Ὃὗ πάντα τὸν ἔξω τόπον, ἔλασσον δέ͵ ὅσον τῷ ὁρωμένῳ, πάντα 

τὸν ἔνδον τοῦ σπηλαίου τόπον αὐτοῦ δὲ τοῦ σπηλαίου τὸ 
10 μὲν κατάγειον ὑπογράφων (οὕτω γάρ που καὶ εἶπεν" ἰδὲ 
γὰρ ἀνθρώπους ἐν καταγείῳ σπηλαιώδει οἰκήσει). 

Α Α 9 έ ’ Α 2 29 ς΄. τὸ δὲ ἀνωτέρω τεταγμένον. καὶ ἐπ΄ αὐτό τινα μεμηχανη- 
μένην ἄνοδον. μεταξὺ γοῦν φησιν τῶν τε δεσμωτῶν 
δεῖν νοεῖν ἡμᾶς καὶ τοῦ πυρὸς ἐπάνω ὃδόν, καὶ αὐτὸ 

1 τὸ πῦρ ἄνωϑεν φωτίζειν τούς τε σκευοφόρους καὶ τοὺς 

δεσμώτας, ὕπως καὶ τῶν δεσμωτῶν ἐκπίπτοιεν αἵ σκιαὶ κάτω ᾿) 
» - 2 5 καὶ ὧν φέρουσιν οὗ παριόντες σκευῶν. ὥστ᾽ εἶναι καὶ ἐν 

“Ὁ ’, Ἁ 2 9 Α - ’ - 2. ἃ 

τῷ σπηλαίῳ τινὰ ἄνοδον ἀπὸ τῆς χαμαιζηλοτέρας ξωῆς ἐπὶ 
Ὰ ἰν ’ ῖ Ἁ ΧΑ ν} -Ὁ - “1 - τὴν ὑψηλοτέραν, καὶ τὰς σκιὰς ἢ τῶν δεσμωτῶν ἢ τῶν 

80 σχευῶν, ἃ δὴ καὶ τὴν ἀρχὴν ὄντα νομίξουσιν οἱ δεσμῶται 
3 ν} ’ Ἁ , 5 »"»" αὦ-. σῳ 

δι ἀπαιδευσίαν. τὴν πρώτην εἶναι μοῖραν τῆς γραμμῆς 

ἔς 1θάτ. ἘΚ πρὸς τὰ ὁρατά, καὶ τὰ διανοητὰ πρὸς τὰ νοητά. 

τούτων δὲ πρώτων ἁπάντων ἡμῖν ἀνιοῦσιν φανεισῶν, προσ- 
ἔϑηκεν μεταξὺ τούτων τὲ καὶ τῶν ὄντως νοητῶν παρεμβα- 
λὼν ἄλλο τι λεληϑότως, καὶ ὕστερον αὐτά, τί δὴ διὰ τούτου 
τοῖς μὴ παρέργως ἀκούουσιν ἐνδεικνύμενος ἢ τοῦτο ἐκεῖνο, 
τὸ τῶν διανοητῶν, ὧν ἡ γεωμετρία σκοπεῖταν καὶ ὧν ἢ 
ἀριϑμητική, τοὺς λόγους ἔχειν τὴν ψυχήν, ὡς εἰκόνας εἶναι 

τὰ ὑπὸ τούτων ϑεωρούμενα καὶ χρῆναι τὴν διάνοιαν ἐν 

τούτοις γυμναξομένην καὶ ἑαυτὴν καϑαίρουσαν αὐτοὺς προ- 
: 

2 Θι 

9 Φ 

2 πράττει, 10 εἰδὲ γὰρ 11 σπηλαίωι διοικήσειν 22 ἀθρροὺ 
τπῦτη 8 τηϊπἱγηῦτη ξο] τη [ ἄνοητά 2428 φανεισῶν] ϑέαν εἰπὼν 

24 οἵ, ΡῚ]. δ1588ὁ 217 ὧν ἡ γεωμετρία] ἐν γεωμετρία! 28 ἔχει 
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βάλλειν τοὺς ἐν αὐτῇ τούτων λόγους, καὶ οὐκ ἐν ταῖς εἶκό- 
σιν, ἀλλ᾽ ἐν ξαυτῇ ταῦτα ϑεάσασθϑαι συνεπτυγμένως ὄντα 
καὶ ἀμερῶς᾽ ἃ δὴ καὶ ἀνελίσσουσα τοσοῦτον ἐγεννήσατο 

Δῳ Α ΄“-ῳ ΄“ 

πλῆϑος ϑεωρημάτων. μετὰ δὲ ταῦτά φησιν αὐτὸν ἰδεῖν 

ἤδη τὸν ὅλον οὐρανὸν ἐν νυκτὶ καὶ τὰ ἄστρα τῶν νοητῶν ὅ 
ὄντα ὁμοιώματα καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς φῶτα, καϑ᾽ ὃ ἡλιοειδῆ 
πάντα ἐστίν, ὕπως ἂν καὶ τὴν οἰκείαν οὐσίαν αὐτῶν νοή- 

- ψν αῳ , Σ 

σωμὲν καὶ τὰς ϑεότητας αὐτῶν. ὡς γὰρ ταῦτα ἡλιοειδῇ 
2 2 ς - -“ο -»"» 

διὰ τὸ ἀφ΄ ἡλίου φῶς. οὕτως ἐκεῖνα ϑεῖα πάντα διὰ τὸ 
νὴ 2 “ ΄-ὔ 9 Ά δ Α Ο’ ν: Α “Ὁ ΑἉ -ὠ 

ἐκ τἀγαϑοῦ φῶς. εἰ δὲ ὡς τὸν ὅλον οὐρανὸν δεῖ πρὸ τῆς 10 
“ῳ δ τῳ ΄κ'Ὥῳ ΄Ὁ-Ὁ 

τοῦ ἡλίου ϑέας καὶ τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ πάντα ἰδεῖν προσήκει 

καὶ τὰ ἄστρα, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ πρὸ τοῦ ἀγαϑοῦ τὸν 
Α ᾽ὔ 7 } Χ 2 νὴ “ ΤᾺ 

νοητὸν σύμπαντα διάκοσμον καὶ τὰ ἕν αὐτῷ πάντα, συλλο- 
΄ωῳ ς χῳ κω 

γιστέον ἐστὶν ἐξ τούτων ἡμῖν, ὡς ἄρα δεῖ καὶ ἐν τοῖς νοη- 
- Α Α 5 -“" Ω ’ ὃ Ν » -»" 

τοῖς τὰ μὲν εἶναι ταῖς ὅλαις σφαίραις ἀνάλογον, τὰ δὲ τοῖς ιτῦ 
27 τ' δ “ ’ ᾿ , -“" 3 2 "-Ὁ- 

ἄστροις. οἷς αἱ σφαῖραι περιέχουσιν, τὰ δὲ τοῖς ἐν αὐτοῖς 
; . . »“ ΙΪέ Α -“" “ ᾽ 

κύκλοις" καὶ ταῦτα ] κατιδόντας τὰς τῶν νοητῶν τάξεις 1. 1θάν. 

τῶν ὑπὲρ ψυχὴν καταδήσασϑαι, τὰς μὲν ὁλότητας τῶν 
σφαιρῶν εἰκόνας ὑπολαβόντας εἶναι τῶν ὡς ἀληϑῶς ὑμνου- 

μένων ὁλικῶν ϑεῶν. τοὺς δὲ κύχλους τῶν ὁλικῶν ἅμα 30 
καλουμένων καὶ μερικῶν. τὰ δὲ ἄστρα τῶν μερικῶν ἰδίως 

προσαγορευομένων. καὶ ταῦτα πάλιν ὑποδιαιρεῖν ἀπὸ τῶν 
εἰκόνων ἀναγομένους. καὶ γὰρ καὶ Πλάτων οἶδεν ταύτας 

Α ) ς 2 2 2 ἤ Α ’, 7 
τὰς τάξεις, ὡς ἐν ἄλλοις ἐδείξαμεν, καὶ πλήρεις τούτων 

αἵ τῶν ϑεολόγων εἰσὶν ὑφηγήσεις. Μετὰ δὴ τὴν τούτων 538 

ϑεωρίαν καὶ τὸν πρὸς τὸ φῶς διὰ τούτων συνεϑισμὸν τελευ-- 

ταῖόν φησι δεῖν ἐν τῷ δρατῷ τὸν ἥλιον δρᾶν οὕτως (ὡς) ἐν φῆ Ὁ ὀρατῷ ῆ θ ς («ὡς 
-»“ΣὟ -“Ὕ" -“»Ὁ Ἁ 

τῷ γνωστῷ τὴν τἀγαθοῦ ἰδέαν. καὶ ὅτε μὲν γνωστὸν κα- 488 

λεῖν εἴωϑεν τὸ νοητόν, καὶ διὰ ταύτης ἐστὶ τῆς δήσεως 

2 νῷ ἴῃ συνεπτυγμένωσ Οὗ τὸ ῬΥᾺΒ ἴῃ τοσοῦτον Υ. 8 Οὔτη 
ταθιύϑηδ, ὈΘυϊθυαηῦ 4 οἵ. ῬΙ. δ106λΛ| 22 ὑποδιαιρείσιν 
28 οἵ, Ρ]. 511} 47 τὸν Ἰαοῦπηϑι Βαθδύστῃ [510 ϑηΐτη 1]. ο. Β].: 
ἐν τῷ γνωστῷ τελευταία ἡ τοῦ ἀγαϑοῦ ἰδέα 
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- ’ 

γνώριμον, ὥστε καὶ ἡνίκα τοῖς γιγνωσκομένοις ἔλεγεν τὴν 
οὐσίαν παρέχειν τἀγαϑόν [Ἱ δ09"], οὐ τοῖς μετὰ τὴν 

3 -7ὗν " ΄-Ὥ 

πρωτίστην οὐσίαν ἔλεγεν. ἀλλ᾽ αὐτοῖς τοῖς ἀκροτάτοις τῶν 

ὄντων. εἰ δὲ τοῦτο, καὶ οὐσίας ὑμνούμενον ἐπέκεινα καὶ 
τοῦ ὄντος αὐτῶν ἐστιν ἐκβεβηκὸς τῶν ϑειοτάτων οὐσιῶν 

ς δῳ ζω ἡ 

καὶ οὕτως ὑπερούσιον, ὡς πρὸ τῆς νοητῆς ὃν οὐσίας. ὅτι 

δὲ καὶ πάνυ δαιμονίως εἴρηται τελευταίαν ἐν τῷ γνοω- 
Ὁ Ἁ 9 -ὖὝ ἷ ΟῚ 2 Η ς -" ι ᾽ Α Ἁ στῷ τὴν τἀγαϑοῦ ἰδέαν ὁρᾶσϑαι καὶ μόγις (καὶ γὰρ 

- ῖ “ πὶ ᾽ὔ - τοῦτο προσέϑηκεν), δῆλον ἂν γένοιτο νοήσασιν, διότι τοῖς 
᾽ Α Α 9 Ὧν» ς 3. Δ,.,,,7 ’ ι Ξ».ϑ 2. » εἰς τὸ νοητὸν ἀναβᾶσιν ἀπ΄ ἐκείνου μόνου καὶ δι΄ ἐκείνου 

- ἢ 5. , ΦΘΌΌΌΩΝ - 3 ς » 
συναφϑῆναι πρὸς αὐτὴν δυνατόν. ἐν τῷ γνῶστῷ οὖν ὑρᾶ- 

2 Α 2 ; ς᾽,» , . Α ᾿ 7 
ται τάγαϑὸν ἐν προϑύροις αὐτοῦ Ἀειμενῷ" τὸ γὰρ πρῶτωῶς 

νὴ - ἥ 2 , Α 7 ει Ἁ - 2 -»" 5. κ᾿ αὐτοῦ μετέχον ἐστὶ τὸ νοητόν, ὃ δὴ τοῖς ἰδεῖν αὐτὸ δυνη]- 

ξ τθῦν. ϑεῖσιν ἀφ᾽ ξαυτοῦ δείκνυσιν, εἰ ϑέμις εἰπεῖν, οἷον ἄρα 
18 ἐστὶν τὸ ὑπὲρ τὸ νοητὸν τοῦ ἐν αὐτῷ φωτὸς αἴτιον. καὶ 

2 

2 

9 

0 

ὅ 

Φ 

Ἁ 7 2 Α 2 3 “ - ἋἊ Α 2 - - γὰρ ϑειότερόν ἐστιν τὸ ἐν αὐτῷ φῶς ἢ τὸ ἐν τοῖς νοοῦσιν, 
τὸ νοητόν, ὥσπερ καὶ τὸ ἐν ἄστροις ἢ «τὸ ἐνδ τοῖς ὄμ- 
μασιν τοῖς τὰ ἄστρα ϑεωμένοις. οὕτω δὲ καὶ ὁ ἐν Φι- 

7 8 , , “ . 2 Α ι 
λήβῳ [ρ. 6565] Σωκράτης δύσληπτον ὃν τὸ ἀγαϑὸν καὶ 

, ς 2 , 5 ς " μ᾿ ᾿ ᾿ μόγις, ὡς κἀν τούτοις εἶπεν, ὁρατὸν ἔφατο σὺν τρισὶν. 
- - " » “ 

χρῆναι μονάσιν εὑρεῖν ταῖς ἐν προϑύροις αὐτοῦ τεταγμέναις 
Ἁ 2 -“"» -- 2 Υ͂ “Ὁ “Ὁ “Ὁ ,ς καὶ οὔσαις νοηταῖς, τῇ ἀληϑείᾳ, τῇ καλλονῇ. τῇ συμμετρίᾳ 

ωο Ἁ Ἁ διαβιβάζουσιν γὰρ ἡμᾶς ἐπ᾽ αὐτὸ διὰ τὴν πρὸς αὐτὸ συγ- 
γένειαν. καὶ εἴπομεν ἡμεῖς ἐν τῷ περὶ τῶν τριῶν τού- 
τῶν μονάδων βιβλίῳ, πῶϊς ξ]κάστη τἀγαϑὸν ἐκφαίνει 
καὶ τίνα παρέχεται χ]ρείαν τοῖς νοητοῖς καὶ πῶς" τὸ γὰρ 
ὃν ταύτας τε παρήγαγεν καὶ διὰ τούτων ἅπαν τὸ νοητὸν 

πλάτος κατέλαμψεν. ὧν διὰ πλειόνων εἰρημένων ἐν ἄλλοις 
οὐ σχολὴ δὲ εὐεῖν ἐν τοῖς π ἑ λό) χλλὰ χολὴ διαμνημονεύειν ἐν τοῖς προκειμένοις λόγοις, ἀλλὰ 
τοῖς φιλοϑεάμοσι τῶν ὄντων ἀπ᾽ ἐκείνου ληπτέον τὰς περὶ 

17 οΘΠΠρβίῃ ἰοίθυασθ ποῖαϊ, αὐϑτηαῦδπι νϑύθυθϑ ΥϑΙ 5. ῬΥΘΘ- 
ῬΟΒΙΙΟΤπ 65. τορϑύοσο οοηϑίθῦ; οἵ, δα 184, 20 20 σὺν τρισὶν 
2ὅ 5ᾳ. Ῥουϊθσαηῦ ααδὸ ἸΠΟΙΌΒΙ 26 ῬΟΒΒΙΒ δὔϊϑιη παρέχει 

Γὶ 
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, δ» ως ,ὔ ᾿ 9. 3 5 , ᾿ ᾿ τούτων ἡμῶν ὑπονοίας. τὸν αὐτὸν δ᾽ οὖν τρόπον καὶ διὰ 
τούτων ἀξιοῖ τῶν ῥημάτων τελευταῖον ὁρᾶν τὴν τἀγαϑοῦ 

- “ Α ἰδέαν ἐν τῷ γνωστῷ, διότι τὸ γνωστόν, ὃ δὴ τὸ νοητόν ἔστιν, 
δ ’ “- Δ,,κ.ἢ ’ 2...,..7 2 , 3... ὡὥ ν , ὑποβάϑρα τῆς ἐκείνου ϑέας ἐστίν. ἐν τούτῳ οὖν δρᾶται, καί- 
τοι γε ἐπέκεινα τοῦ νοητοῦ παντὸς ὄν, ὡς ἐν πρώτως μετέ- ὅ 
χοντι καὶ δειμνύντι τῶν πάντων ἐναργέστατα; τί ποτέ ἐστιν, οὗ 
μετασχόν ἐστιν μόνως γνωστόν. ἐφ᾽ ὅπασιν δὴ τον ἰδόντα 

Ἁ “Ὁ 

τἀγαϑὸν χρῆναι συλλογίζεσϑαι παρακελεύεται. πάντων αὐτὸ 
-Ὃ 5 -Ὁ » - καλῶν τε καὶ ὀρϑῶν αἴτιον ὑπάρχειν, ἐν μὲν τῷ ὁρατῷ 9 

γεννῆσαν τὸ φῶς καὶ τὸ τούτου κύριον, ἐν δὲ τῷ νοη- τ 1θὅν. 
τῷ Ἱμόνως ἂν κύριον πάντων ἀλήϑειαν παρασχὸν καὶ νοῦν. 

ι Ν ᾽ Α Φ 2. 9 ᾿ τ ς δ - , καὶ γὰρ εἰ τὸν ἥλιον ἐγέννησεν, καὶ οἷς ὁ ἥλιος τῆς γενέ- 
σεώς ἐστιν αἴτιος. κἀκεῖνο πολλῷ πρότερον αἴτιον, καὶ εἶ 
τῆς οὐσίας ἐστὶν τοῖς νοητοῖς αἴτιον, καὶ ὧν ταῦτα αἴτια, 

, μι μὲ ιν -“" μειξόνως αἴτιον ἂν ὑμνοῖτο. 1ὅ 

γ μόνως] 8 ὄλωςϑ 10 τὸν τούτου κύριον ῬΊ. οὗ ξογίδϑϑα 
Ῥγοοίυβ | ἔν τε νοητῷ αὐτὴ κυρία (80. ὴ τἀγαθοῦ ἰδὲο ἁλή- 
ϑειαν καὶ νοῦν παρασχομένη Β].; ὃ μόνον ὃν δυῦ ὡς ἃ 



ΝΕΒΙ ΑΒ ΥΌΝ Β. 8. ΤΕΟΒΝΕΒ ΙΝ ΓΕΙΡΖΙΒ υΝ ΒΕΒΕΙΝ. 

ΗΕ ΚυιτΤυβ ΒΕῈΒ ΒΕΒΘΕΝΎΑΕΒΤ 
[ΗΠ}ΠῈ ἘΝΤΥΌΚΕΟΝΟ ὑδΝἢ ΙΗΠῈ ΖΙΈΙΕ 

ΗΕΒΑυΒΘΘΕΈΘΕΒΕΝ ΝῸΝ ΡΗΘΕ. ΡΑῦ. ΗΙΝΝΕΒΕΒΕ 

ΤΗ 4 Τεῖΐθα, Τι6χ.-8. Τεάσν ΤΕ61 Ζευί 1 ἴῃ οἴπζϑὶπα ἱπ ΒΔ] ΠΟ νο ΞΔ ας 

ἴῃ 5108 ΔΌρεβοβίοββεμε πᾶ εἰπζαίη Καυηίοσῃς Βᾶπας (ΑΡίς απ ρθη.) 

ΤΟΙ 1: Β.8 66 5 δϑινν 8586 Π580ΠαΓι-  Τοὴ π|: 816 παν 55 πο  - 
Ποπθη Κυ γα θῖθ. τ. ἩΞΙΡ6. 1 Ποπθη Κα γε θ8. ΔΙδέβθπιδοκ, 
Ἐδιρίοη. ἀπᾷ ῬΒΙοβορδῖθ, Γἰξογαῖασ, Αποτγρδπαῖθοῦθ ἀπὰ ογραηβοβδ Ναΐατ- 
Μαρῖς ἀπᾷ Ἱζαπςὺ (οἱ νογαηρθθηαθσ 
ἘΠ] οιταηρ σὰ ἄστυ (αδϑαταξννθγκ). 

Τεῖ Π: [6 θο ϑἴθϑιν 856 η80ῃδ[- 
Πποῆθη Κι ἐπ γα θυ δ ἔθ. 2. ΗδΙῖτο. 5ταδὺ 

᾿ἀπα δοα  βομπαῖς, δ οσοδε πα ΑΥ1γιβο δῖ, 

τυ ββθηβοβαίζθη, ΔίθάιϊζΖιη. 

Τοῦ ἵν: θΐ6 ἐθοῃηίβομοπη Κα {π|Γ- 
σου οί. Βαυΐθοβηῖκ, Μαβοβίπθη- 
τοοληῖκ, πάπϑύγι θα Ἐομαῖκ, Τιδηᾶ- 
ΜΉΝ ΤῊΝ ἜΘΟΒΒΙ, Ἠδπᾶε]ς- απᾷ 

Ψ ΟΥΚΟΒΥϑθο δ κ. 

Το ΚαϊέαΣ ἄθε δρθαννατί 50} οἰπθ εγοίθιηαίοι διυσοθϑιῖο, σοςοπίομἑ- 
ἰοὰ Βασγπαθίο δ ϑαπιΐα γί μΠῈ ἀπθούου μθυξσοη ΚΌΙΩΣ ἀατρίθξθη, πάθια 56 
ἄϊε Ἐσππδαταθηίδιθυρ θηῖ556. ἄθσ δἰζοίηθη Καὶ ΑἸ Γυσρ ΡΙθῖΘ ποῦ ἴσου Βεάθδαϊζαηρ 
τ ἄϊε σοθαιία ἵΚαϊξατ ἄθτ σροηανατὲ πα τὰς ἄργθη Ὗν οἰτοσθης ]οκίσησ ἴπ 

στοβθὴ Ζάρεθη ζὰγ Πθασϑίθπηρ τισὶ, [)85 ὍΤΟΥ νοτοιπῖρυ οἷπα ΖΘῆΙ δγϑίθγ 

Ναπιθη 5 αἰΐϑθη δϑδίθῖθη ὅθ ΒΘ ΒΟ ΔΙ πᾶ ΡΡαχὶβ απὰ Ὀἱδίοῦ Πυασθυθ]σηρ θη 
ἄοτ εἰηζθοίπθη δθιοίθ Ἰοννοῖ δὰ ἄθσ Εραθσ Ὧθ8. ἄασζα ϑθγαξθηβέθῃ [Π ῃδπιθίη- 

γορβ δ ησ ον, Κι πβ 6 γίβου σον ΒΒ 90 Θργδοῖθ δι Κπαρρϑίθπι ΠΔΕΠΊΘ, 

 ΘΌΡποτβ σο γὲθϑ Βασι ίννουκ πὸ Ἰδηρϑοὶ ἴῃ δΐοεπ δάση, Τασθοπᾶθ νοῦ 
Ῥεϊναϊ δαΐθη πϑππθη βαῖπα Βϑηάδ ἴσ δἰρθη; ἴὰ 41 δη στόβοτγοη ΒΡ Βα Κθα ἰϑὲ 
85 Ζῃ πάθη. 1:16 τοβχιριρκοιῦ απ ἘΠΗΒΘΙΙ ΆΚΟΙΣ οοίπθοσ Δηΐαρα, ἀϊο Ζ8Ἐῖ 
πᾶ ἄθς Ἐξ βοίπον ΔΓ τα Ιου τπϑοθθῃ 68 ϑιμζιρατσερ ὑπ ποίροη δαοῃ ἄθτη-: 
ἰδυῖσοπ Απουκδθημαήρ 80, ὅδύ τὰ ἄθῃῃ {ΠΡΘσασμοσῃ οἴποσ ΘηζυκἸορϑ ἀἸθομ θη 
Τιὐτοσαίασ πιο ἄϊδ οὐ σθυ! πομβία ϑϑῖτθ ἀθϑόσος ΒΕ ἀαηρϑ  θθη9 ΘἸΙΘῃξ, ΝΟΥ αὔοσ 
ἄκαβ νοτϊοροπᾶθ ὕεσκ ἴῃ ἀϊα Ηδπηᾶ πίγητας, ὅδ ϑοόῆοπ ἀμυγοῖ βοῖίπο ἔσϑίιοπα 
Αἰ ὐβϑίδτέαπρ οδἷπθ Ατὸ νοῦ σπαβ ρονυβῆητέ, υυνϊστά ἀδπ σανναι σοι ΒΙδαπρβθρθδεϊ 
δἴπϑϑ βοΐομποη ΒασΙ ΘΒ ἀτιθοιθῆτ δυηρβηᾶθη, 16 πᾶμου δὲ ἄθι Δυθειερθθῖθε ἰθπδτ 
᾿Αὐΐοσχϑη βίθμε, Επ6 ἀπροθθυτγα Θυμαπθα νὸὰ ροιβασοτ Κγαῖν ἰδὲ 65, ἀϊθ δῖδσ ἴπ 
Θἴμθσ ΑΠΖΔῈ] Κἰθίπου, ἔδβε πὶ ῬΙδαδοσγίου τπἰθᾶάθσροίθρίοσ ΘΚίζζθη ἴσο ΘΒ αΒ- 
ίδία πάρι“ (Βεη πον Τρ δίς) 

ΡΓΟΒΘΠΘ πππ 8ρ62[8!- ΡΡΟΒρδΚίθ ὅθεν ἀϊε εἰπκοῖποι 
ΑΡΙΘΠσΏΡΘα (ας 

ΑὐδΖζὰρ δ8δὰβ ἄστη Νογψοτχί ἀ65. Ἡου ρα ῦοΥθ, ἄδὺ ΤΠ} 8] {5 ΡΟ βιομί., 
ἄες (εφϑατηΐνοεϊες, ἄδιη Απὐίοτεμ-  οὐζοίοβηῖβ πα τα Ῥχοθεβίδοϊκοπ 
ΔῸὉ5 ἄεη ὑν ευκεὶ ψεγάοθη δὰ αμβοῦ υὑτηδοηδί πα ροβίτεϊῖ. 

ψότὰ ψϑ ου]αρ νουβϑηαί. 
Ν 



ΙΕ ΚυιτυΒ ΠΕΒ ΒΕΒΕΝΜΜΑΗΤ. 
Ψοη ΤΟΙ 1 πᾶ ΤΟΙ] ΠῚ βἰηα δυϑοβίθηδη: 

ἜΔΠῚ, ΑΒ στ: 16 δἰ Θθπηθίπθη γυπθασοπ ἀν (Ὁ 6 αἀοαδπιναγί. 
ΠΟΤΈ Α1δ: Ὧδ5 ὕϑοθθη ἄογ Καυΐατ; Ὗ, Τα χὶϑ. --- 1)45 στποάδσπς ΒΙδυλρϑύσθβθα:ς 
Ἐτ. Ῥδα]5 θη. --ς 16 τυϊομεσοίεπ ΒηΙαυπρϑητεοι, Α. Βομδυΐθη απ ἩΟΟΒΞοΒαΙθα, 
45 ΨοΙ Κοϑοδυϊσνδοθα: ἃ. ΘΒ ὄρρβ, 9ε5 Βόβογθ Κὶ πα ϑηβοβαίνθθθη; Α,, ΔΓ δὲ- 
{81 849. 1 Ὲ95 μόμοταε Ιδἀοαθυϑομλυϊχαθοα: Η. αδυαᾶὶρ. ἴ)45 Εδοῖ- ὑπᾷ Ἐοτσί- 
ὈΠΔαπρϑϑοδαϊτοθθη: ἃ, Καὶ τ Ομ δα ϑεθίμθσ. 16 ρϑιξίθθυν σοοηθ Βα ΓΗ͂ μ 6 ΕἘΟΘἘ- 
5ΟΒΌΙΔυϑ Ἰἄπηρ: Εἶτ δα 5 6η. Ὦϊ6 παίατον θθθηϑομθίηομο ἘΤΟΟΒ ΒΟ υθΠ ἀυπρ: 
γον.  γ οΚ. Β. δλέποοθη. ἘΚ ση5ξ- παπᾶ Καὶ ἀποῖρονουθο- ἴαβδθοη: ἢ Ρ αἰ 1δ0., Ναῖυτ- 
Ὁ ΒΘ ΘΟ ΒΔΕ ΟἨ -ἔδοβηΐβομε Μίαβοθα; ΚΕ ἈΚ σδδροῖῖπ. Ος Αὐϑϑίθ πηρθη, ἘΠ παπϑί- 
απ Καὶ πποίρσοινοσθθ-  ἀβθέθππρθη: ΠΤ, 6 5 5 ἔπ ρ, ΝΑξασυνββ  5 ΒΑ ΒΗ ΟἩ --θοπῖθομθ 
Α υποίθ!!ππρο: Ο Ν, Ὑγ1τπ, Ὁ. 16 Μυβῖε: ἃ. σα δθλον. Ἐς )6ς Τμϑαΐοσὶ 
Ῥι. οΒΙθαῦΒοσ, Εν, δΔ5 Ζειϊιξυπροναβθθα: Κι, Βὕσμοσυ. ὦ. Ὅδει Βυρδ: 
Ἑ. Ῥιεέβοβιαβπη, Ηΐ, 16 ΒΙΡΠΙοΙΒοΚθα: Ἐν ΜΕ Ί1ΚΑαα, -- 6 Οτρδηϊθδθοι 
ἄοτ  ιθθθαβομαξε: Η, Ὅϊ1 615. ΓΣΥ υἱ ὅγε 5.1 τιροοό. Ῥχγοὶβ ρβϑῇ, “έ τό -- 
ἴα ᾿υϑιανσασα σ6Ρ. ὧδέ, τᾶ, --ὸ 

ΤΟΙ, ΑΡε, 4,1: 016 ογοηἑα ϑοποη ΒΘΠ ΠΌπ8ηΠ. Τπμαϊὲ: Ὁΐῖς Απϑῆπρα 
ἄοτ Ἐριρίοηυ πὰ ἄϊε ΕΚ, ἄδε ρεϊπηθνοη ψΟΙΚοσ: Καὶ ἀ, Τὸ ΘΕ πα ππὶ -- ὉΣ:6 ὅσγρ- 
ἰξομβο Β0: Δ. ἔσπι δ. --- 16 αϑιδδβοπθη Ε.: 16 ὈΘΡν]οΠΣϑ ΟΠ -ϑϑυσίβοῦς ἘΞ: 
Γ΄. Βεζοϊᾷᾶ, -- το Ἰλᾶάϊθομβαε Ἐ.: ΒΗ, ΟἹ ἄδηρεοτσρ. - )».6 ἰσδαηΐϑομο Ἐ.: ΗΕ. 
ΟΙἄεπροσσ. -ο Ὁϊ6 Ἐ. ἄδς Ἰρίαταθ: 1. Ο ο]ἄσεβοτ. -ο δου Τιαπιβίβτθυς: 
Α. ατἄππεάδοι, - 16 Ε. ἄοθγ ὉΒίποϑοεα: 7. 7. Μ. 46. α τοσοῦ. -- 16 Ἐ. ἄδς 
Ταρδαῖοσ: δ) δγ Θηηπϊοίβιπαβ; Κ. ΕἸοσ θα, Ὁ) θὲς Βαάδάβμίθτῃαβ; ΗΠ. Ἐ 885. 
ΓΙ ὦἱ 267 5.1] τοοῦ. Ῥσγοῖβ ρθῆ. μά 7.---, ἴθ Σωοίπνναπα σοῦ. οἷ 9.-- 

Το α, ΑΡε. 4: ἢ16 σαν βίο 6 ΒΟ σίοπ τἰξ Εἰπϑόμί δ ἀ6 ἰϑΡα 6} |50}- 
-"α 

ΠΙΡΙΕΤΗ 1} ΒοΙ 6] 0η. 15Ή 6418: 16 βυδδ εϑοβ-) ᾿ἀϊβομο ἘθΗσίοπ: 1. ἮΝ 61}- 
Ἠβαβδπ, -τ 16 Ε. 76βα ἀπά ἀϊα Απηρο ἄθβ. (πγιβίθιμξατης ᾿ἷβ σασι Νίοδθ- 
πάτῃ (355): Α. Τ ὉΠ: ΒΒ ΘΓ. -- Ισομθ ἀπᾶ Θίαβε 818 ζὰς ατάπαππρ ἄθγ ϑίδδίβ- 
κίσοβο: Ας Ηασπδοῖ. --- ασθομβιςομβ-οσίμβοδοχθο Ομσ. υπὰ Κίτομο πὶ ΜΠ οϊαϊξας 
πη Νουζεῖξ: Ν, Β ο τὸ 6 ἐβ 6 Β. --- (πτι υπᾶ Κὶτομα ν᾽ ἐξέθασοραβς ἵπὶ ἈΠ δἸαῖξοσ α 
Κ. ΜΆΙ16τ:. -- Καθβοϊϑομοβ ΓΒγσ. πᾷ ΚΕ Ίγομα ἴπ ἄδσ Νιϑυζοῖο; Εἰ ΣΧ, ἘΠπῸΚ. --ὉἮ 
Ῥτοξοβέδηπείζομος Ο(ὔσ. ἀπ Κίγομα ἴῃ ἄθσ Νϑαζοῖῦ; Εὶ Τ σοθίέβο. -- ὕϑεδβθα 
ἄοτ ΒϑΗρίου απ ἄθτ ἘΠ ρ᾽οηβυν βοθηβομαῖε; Ἐς Τ στο ο᾽ ἔβ ΕἘ. -- ΟΒ τ] 58}.-αῖβοὶ. 
Τορτπϑῦξ: 7. ῬΟ Β16. -- (τίς. -Καῦμο]. ἘΠΕ1Κ : 7. ΜῈ ἃ ἃ 5 Ὁ ἃ ὁ Ἡ. ---- ( Ἀγῖ5}.- 080]. 
φσγαῖτί, Τθοϊορία: Ο, Κι σῖθρ. -- (σι βε -ρεοῦδβο, θορταδῆξ: Ὑ, Ἡ στ τὸ 8 Ὁ πὶ. --ὸ 
Ὁ τἰϑε -ρσοῦθϑὲ. ἘΠΕ: Ε. ΒΟ το. --ς (ΒΒ ιβε, -ρσοϊθϑέ, ρυακῦβομα ΤἈθοϊορίθ: 
Ἦν ΕΔ ΌΘΦτ, -- 16 Ζυκυπξιοασξσαθοη ἄδσ ἘδΗρίοι πᾷ ἄδτ Καὶ ΘΠ ρου 59 ΒΟ: 
Ἐ. 1. Ἡ οἰέσπιαπη. [ΣΙ τς 755. 5.1] τοοῦ,, Ῥσθὶβ. βϑῃ. υἱέ τό.--,. ἴπ Τιοιηνεαπά 
σεῦ. οὐξ τ8.-- Απὸποὶ ἴα 2 δ θα: σ, ( ϑϑοβίομεθ ἄθσ σμσϑεοπδη Εὶ οἰ ρίοπ, Θ ΘΕ, 
δέ ο.60, 560. δέ τι.-τ-τ 2. Βυϑέθιμ.  ομ ῖβεῖ. ὙΒεοϊορίθ. βϑὰ, τί 6.60, Ε6. οἱέ 8.--- 

ΟὙ ΙῚ, Αρε, 6: ϑγϑβίοιια ίίοῃδ ΡἢΠ ΠΟΘΟΡἢΪΘ. ΤΠ Β 41Ὲ: 1045 ὕεβθα ἄθσ ῬΆ1Πο- 
Ξορδῖθ: Ὁ. ΣΕ ΤΈΡ δ υ. --- Τορὶκ ὑπ ἘΣΘ ηἰβεμδοσίθ: ἃ. Ἐ16 Β], -- ἈΓΘΕΑΡΕΥΘΙΧ: 
ὟΝ. ὋΝ απ. --- ΝαΑνατοΠοβορῃῖθ: Ὗν, Ο έν], -- Ῥβγοδβοϊορίο: Ἐ, ἘΞ ἱπε- 
Ἀ885. --- ῬΏΠοΞοΟΡΒΙΘ ἄθτ Οὐδβοβίοβίο: Εις Ἐπ ΟΕ 6 ἢ, --ς ΕΤ8ΠῸ: Εσ, 8115 π, --τ 
Ῥβάαρορικ: Ὑ, Μ ἄπο. --- Αϑδοῦο: ΤΕ. Πῖρρϑ. -- 16. Ζυκιυηίβδαΐσδθθη 
ἄοτ ῬΒΙΠοϑορβῖθ; Εσ. Ῥϑαΐβοπ, [ΝΠ ἃ. 432 5.1 τοῦῦ. Ῥσϑὶβ βϑβ. «δέ τὸ.--ῷ, 

ἄῃ ᾿ιοϊπτνδπᾶ ρΘῦ, ὠ( 12.--Ὁ ᾿ 

ΤΟΙΣ, ΑΡε, γε: θῖ6 οΥ θη! 8οπθη {ἰδία Γ6η. Τππαϊι: 16 Απρδέπρθ ὅθε 
Τϊξοτδίασ ἀπᾶ ἀϊα 1,. ἄθσ τείστοιτνοα δηζοσ: Ἐς ΘΟ ταὶ αἴ, --π 1).16 ἀρυρθβομο 
Τ,.: Α. Ετσταβδη. --- Ὅϊ6 ὈΒΡν Ομ ο -αϑϑυτίσομβα 1; (, Βα ζοϊᾶ, - 16. ΒΥ - 
εἰβοδθ Τὰ: Η. Θὰ ΠΚΕ6Ι -- 016. ἀγασηδίθομε Το: ἘΒ. Ν διᾶκο. --- 16. ἅτ8ῖο- 
ροἰβοδε 1..: ΤᾺ. ΝΟ] 6Κ 6. --α Τὸῖθ δγϑθίβοβο 1ω: Μ, 7. ἄς. αοδ616. -α 16 ἴπ- 

 ἀἴθοβο 1,.:; ΒΕ. ᾽ς ἢ 6]. -- 16 αἰερθυβίβομα Τ,: Κὶ, (οι άποετ. -- - 16. τοὶ- 
 ρουϑῖβοβα Τῶι Ρὶ Ηοτπη. -- Ὁ 6. πδαρθσϑίβομο Τὼ: Ῥὶ ΗΕ ο σᾶ. --- Ὁ 16. ἐγ κίβομαδ 1..: 
Ῥ, ἤοτσα. --- 0 16. ἀτηυθπίβομ Τω: ἘΝΝ, Εϊποῖς -- Ὁ: σϑογρίβομο τῶ: Εν Ν. 
ἘϊπΟΙ, --ἰ 16. σδιπδϑίσοβο Σὰ: ὟΨ, σα Ὁ 6. το 16 Ἰαρδηῖθομα Τρ ΚΕ, Ἐ]οσ ΘΖ. 
ΙᾺ ἃ. 4τὸ 5.1 τοοῦ. Ῥτοῖβ σϑι. υἱέ τὸ.---, ἴπ Σιοτυδηα σοῦ. οὐξ τ2.-- 


